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  رادقم ،لکش ،رهوج :شزرا

 تسخن شخب ـ شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 

	 
 راکوزاس ِدقن و نییبت رد هیرظن نیرتاناوت ،شیاههدولاش رد ،سکرام شزرا يهیرظن

 و ناهن و راکشآ هک يرگید ياهشالت يهمه .تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش

 ،شیپاشیپ ای ،دناهدش راوتسا اههدولاش نیا راکنا و ضقن رب هتساوخان و هتساوخ

 يزاسيژولوئدیا »تعنص« يهتخادرپ و هتخاس ییاهيژولوئدیا هناهاگآ و هنادماع

 مظن عفادم و ظفاح ياهيژولوئدیا هب تیاهن رد ای ،دناهدوب ییاوژروب

 .دناهدرب هار زورما ناهج يهنارادهیامرس

 راگزاس ًاقطنم و قیقد ،مجسنم ،دنمورین یتسیسکرام يهیرظن کی نادقف لاح نیااب

 زورما ناهجرب مکاح یعامتجا طباور دقن و نییبت ناوت ،اههدولاش نیا هب اکتا اب هک

 یتمیزع يهطقن اب یتح هک ار ییاهدقن و اهيواکاو زا يرایسب ،دشاب هتشاد ار

 عماوج يهمه رد رامثتسا و هطلس طباور دقن هار رد ياپ هنایوجهزرابم و یبالقنا

 کیژولوئدیا ینامتفگ ِییاوژروب قفا هب ای تسا هدرک ریزگان ،دناهداهن زورما ناهج

 ِیتنس بوچراچ هب ینیشنبقع اب ای و دنوش میلست دوجوم مظن راتساوخ ساسا رد و

 اهدرواتفگ و اههشیلک رارکت نیبوچ ریشمش زج يزیچ »یتاقبط يهزرابم« نامتفگ

 ياههاگتسد و ییاوژروب يژولوئدیا كانمهس ياهجوم و نافوط رباربرد هک دنشابن

 »رخسمت« زج یبیصن و دنوش هدنار ياهقرف ياوزنا و هیشاح هب شایتاغیلبت رکیپلوغ

 .دنشاب هتشادن اه»هدوت« و »ناملاع« ياهندنابنجرس و

 یکی اهنت ،منکیم دیکأت و ،اهیتسس و اهیتساک نیا لیالد زا یکی هک تسا یهیدب

 ییانشآ مدع و شزرا يهیرظن زا ام یهاگآان ،اهنآ نیرتمهم یتح هن و لیالد زا
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 ،»ام« زا روظنم هک ییاج ات .تساهتسیسکرام و سکرام راثآ رد نآ اب ام قیقد

 ،يدرف ياهتشونرس يهطساو هب هتشذگ لاس دص یط هک تسا ییاهیناریا

 ياههزرابم رد تکرش و یتاقبط و یعامتجا تیعقوم ،هنارکفنشور ياهشیارگ

 رتمک قایتشا و هقالع اب و دناهتفرگ رارق اهثحب نیا رادوریگ رد یعامتجا و یسایس

 نادقف و میهافم ِینشوران ِدر اج همه ناوتیم ،دناهدرک هلخادم اهنآ رد يرتشیب ای

 یبای تّدح و زورب يهزوح .دید ار هتساریپ و هتسراو یموهفم هاگتسد کی

 حالطصاب(یسایس و یبدا تارجاشم ًاتدمع شزرا يهیرظن هب طوبرم ياهثحب

 يرظن تالوقم و میهافم رد تقد ًاتدمع اهنآ رد هک تسا)»کیژولوئدیا يهزرابم«

 .دراد یسایس فیرح ندرک بوعرم و بولغم زا يرتمک تیمها ،هیرظن نیا

 رد و یناهج سایقم رد اهثحب نیا مجح و حطس هک تسا یهیدب نینچمه

 ام تیعضو اب هسیاقم لباق ،رگید ياهنابز رد و یگنهرف و ییایفارغج ياههزوح

 گنج يهناتسآ رد و متسیب نرق زاغآ رد مسیلایرپما هب طوبرم ياهثحب .تسین

 لایسوس و پچ ياهفاکش و تاباعشنا و ینورد ياهيریگرد ،لوا یناهج

 طوبرم ياهثحب ،نآ زا سپ و یناهج گنج ود نیب يهلصاف رد اپورا یسارکمد

 نیا رد دیلوت يهویش ندوبن ای ندوب هنارادهیامرس و يوروش عون عماوج تیهام هب

 ،ییودراکیرـون ياههیرظن روهظ ،ون پچ ،نیچ بالقنا یلات ياهثحب ،عماوج

 شیپ نرق 70 يههد زا شزرا لکش هب طوبرم تارجاشم و لاتیپاک ِیناوخون جوم

 رتفرژ و رتهدرتسگ ،رتگرزب بتارم هب ییافرژ و هرتسگ ،مجح رد …و وس نیا هب

 اطخ نیا راچد دیابن همه نیا اب .دنزادرپیم ناکامک و دنتخادرپ شزرا يهیرظن هب

 ینابرق رتمک ،تالوقم و میهافم و اهثحب تقد ًاموزل ،حطس نیا رد یتح هک دش

 رد ًاتدمع هک یناسک یتح ای ،دشاب هدش کیژولوئدیا و یسایس يهزرابم فادها

 ناتوسکشیپ و ناملاع يهرمز زا و دننکیم و هدرک نالوج یهاگشناد ياههزوح

 دناهدوب اربم هناهاوخبلد تاتاقتلا و تاطالتخا زا رتمک ،دنوشیم یقلت مان بحاص

 يهیرظن دنهاوخیم هک يرابتبکن ياهشالت زا رتهتسجرب ياهنومن هچ .دنتسه و

 و ییاوژروب داصتقا تالوقم هب اهنآ لیوحت اب ار یتسیسکرام و سکرام شزرا
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 لیوأت و ریسفت »نالک و درخ داصتقا« دننام ياهداتفا اپ شیپ و ناوتان ياههاگتسد

 .دننک

 »شزرا يهیرظن یشیدنازاب« ناونع تحت هک ،اهراتشون هلسلس نیا زا نم فده

 رد هک ياهنانتورف و نیزاغآ ،کچوک ياهماگ زا ماگ نیتسخن رد ،دنوشیم هضرع

 هنوگنیا هب یلیلد ره هب هک ییام مینیبب هک تسا نیا ،دش دنهاوخ هتشادرب اتسار نیا

 رد هک ینامز ایآ ،میریگرد اهنآ اب و اهنآ رد ای میدنمقالع ثحابم و تاعوضوم

 لثم يریباعت و اههژاو زا ،نامیاهتفایرد رد و ،نامتارجاشم و اههتشون و اههتفگ

 هدافتسا »شزرا رادقم« و »شزرا لکش« ،»شزرا رهوج« ،»هلدابم شزرا« ،»شزرا«

 ینامز ایآ ؟میراد اهنآ زا یکرتشم ًاتهادب و راکشآ روطب ای نشور كرد ،مینکیم

 راک« ار شزرا رهوج ،یسرک و هاج و مان بحاص یللملانیب ناداتسا یتح هک

 ؟!دناهتفرگن هابتشا ار شزرا رادقم و شزرا ياج ،دننکیم فیرعت »مزال ًاعامتجا

 فرح ینعم کی هب ًابیرقت »مزال راک« و »مزال ًاعامتجا راک« زا یناسک هک ینامز ایآ

 اب ار شزرا رادقم ياهرایعم هداس یلیخ ،ناشیناکمتنج يهمه مغریلع ،دننزیم

 یضوع ،تسا رگراک راک يورین يهدننک ناربج هک راک هنازور زا یمهس

 يرظن هب ًاتیاهن ،یقفا و يدومع ییاضف ياههیرظن اب هک یناسک ایآ ؟دناهتفرگن

 ،دوب هدرک شلدتسم و يدنبتروص یلکش نیرتهتساریو رد ودراکیر هک دنسریم

 ؟دنریگیمن اجباج ار شزرا لکش و شزرا

 نیب ینورد و يرورض یگتسباو و یگتسویپ« :دیوگیم تحارص هب اهراب سکرام

 فشک نیرتهدننک نییعت و نیرتمهم »شزرا رادقم و شزرا رهوج ،شزرا لکش

 .تسوا

 ،تسا حوطس يهمه رد و ام يهمه ،ام زا روظنم و ،ام هک تسا نیا نم ياعدا

 و شزرا رادقم و شزرا لکش ،شزرا رهوج ،شزرا زا یقیقد و نشور تفایرد

 و اهینادرگرس زا يرایسب تلع و میرادن ناشزیامت و ینورد یگتسویپ

 و دیلوت يهویش هب طوبرم بان حالطصاب ثحابم حطس رد هچ ،يرظن ياهیگتفشآ

 تایح و یعامتجا تاقبط ِیتخانشهعماج رتصخشم حوطس رد هچ و ،يرادهیامرس

 ،اهراتشون نیا زا فده نیاربانب .تسا نیمه مه یکی ،اهنآ نیزورما يهزرابم و
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 .تسا میهافم نیا دربراک و مهف رد یکرتشم نابز و تفایرد هب ندیسر يارب شالت

 ای مینزیم فرح »شزرا تیئیش« زا یتقو هک میمهفب ،هنومن ناونعهب میهاوخیم ام

 ره يارب ؟تسیچ نامروظنم ًاعقاو ،تسا »یعامتجا ئش کی شزرا« مینکیم اعدا

 و سوملم و يدام زیچ کی يهدننک یعادت »ئش« يهژاو یفراعتم و ملاس لقع

 و هغیص هچ رگید »یعامتجا ئش« .هرجنپ ،رد ،نان ،یلدنص ،زیم لثم ؛تسا ینیع

 ار ئش نیا ؟دشاب »یعامتجا ئش« دیاب ،تسه هچره ،شزرا ارچ و ؟تسا يروناج

 ؟مینک شسمل ای و شمینیبب ،رگید زیچ ره لثم میناوتب هک مینک روصت روطچ دیاب

 ِدوخ دزن ،اهندنام ناهدهب تشگنا و اهیتفگش نیا و اهشسرپ نیا هک دید میهاوخ

 موهوم تالایخ هب هیبش اهفرح نیا ،دیوگیم مه وا ِدوخ .تسه مه سکرام

 .تسا

 يهمه شیاریپ و شیاریو اب و شالت نیا يهرابرد وگتفگ و رظنلدابت اب میناوتب رگاام

 و نشور ینابز و یموهفم ياه»رازبا« ،دنیآ شیپ نآرد تسا نکمم هک ییاهاطخ

 شیپ هب یگرزب رایسب ماگ ،میروآ تسدب ناميرظن ياهدرکیور يارب یحیرص

 .میاهتشادرب

 

	 

 زاغآ رد هراشا دنچ
 ،هتکن دنچ هب یهاتوک يهراشا اب ملیام راتشون نیاِ یلصا عوضوم هب نتخادرپ زا شیپ

 زا و دنازیگنایمرب هک یتاراظتنا زا ،ثحب نیا هاگیاج زا يروخرد یبایزرا ناکما

 .منک مهارف ،دریگیم هدهعهب هک یتیلوئسم

 ًاموزل شزرا يهیرظن ِیشیدنازاب زا روظنم .یشیدنازاب يهرابرد :تسخن يهراشا

 ِندرک دوخ ِنآ زا يانعم هب یشیدنازاب .تسین نآ يزاسزاب ترورض ای نآ يزاسزاب

 يهباثمهب هک يوحنهب ،تسا شیوخ يهشیدنا هب نآ لیدبت يانعم هب ،تسا هیرظن نیا

 و درواتفگ بلاق زا و دشابن صاخ يدنمشیدنا زا يرثا طقف رگید ،هشیدنا

 ندوشگ و اهنارحب رب یگریچ ،تالضعم لح فده .دیآ ردب اهدرواتفگ

 رد رگا .میئوربور نآ اب دوخ ِنیزورما يهعماج رد زورما ام هک تسا ییاهتسبنب
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 ترورض ،نآ يزاسزاب ترورض شزرا يهیرظن یشیدنازاب ،فده نیا وترپ

 ریذپانبانتجا درکیور نیا ،دنک باجیا ار نآ يهرابود شنیرفآ و ینکشهدولاش

 يهچخیرات و هبرجت و ناوت هب فطع اب ،هدیرفآون ِدرکیور نیا ییاناوت و ؛دوب دهاوخ

 دض شبنج کی تاموزلم و اهترورض اب شلماعت همه زا رتمهم و شناگدننیرفآ

 رد .دش دهاوخ هدیجنس ،تسا نآ شیادیپ و شیاز رتسب هک ناوترپِ يرادهیامرس

 ،هب ندیشیدنا و ،اب ندشریگرد ،نتخومآ ًاتلاجع ام فده اما ،ماگ نیتسخن نیا

 يرای هب ،نآ نوچ و دنچ و قطنم ،طباور ،اههدولاش یشیدنازاب و شزرا يهیرظن

 .تسا نیزورما شناد قفا رد و ام نیزورما ياهییاناوت

 يراوشد يههبش هچنآ .تسا ياهداس يهیرظن ،شزرا يهیرظن :مود يهراشا

 ون ياهشیدنا يهضرع نابز و هویش ،دروآیم و هدروآیم دوجوب ار شزرا يهیرظن

 سکرام .تسه و هدوب ،دوجوم یقطنم و ییانعم ،یمالک ياهرازبا اب زاسنارود و

 هراومه ،تسا هدومزآ هیرظن نیا حرط يارب ار ینوگانوگ ياهتیاور و اههویش هک

 نتخاس لدتسم و حرط اما ،تسا هتشاد دیکأت دوخ يدوخب هیرظن ندوب هداس رب

 یتسسگ ،شایگداس لیلد هب یتح ای ،شایگداس مغریلع هک یهاگدید نینچ

 سکرام هک تسا هدش بجوم اهراب ،تسا شیوخ رب مدقم ياههاگدید اب یبالقنا

 ،هاگهرگ نآ ای نیا رد هک دنک فارتعا ،اهلالدتسا زا ياهریجنز يهئارا زا سپ زین

 .تسین ناسآ شروظنم و دارم لاقتنا

 هب يور چیههب ،تسا ياهداس يهیرظن ،شزرا يهیرظن منکیم اعدا نم هکنیا

 ؛تسین يايزاسهداس نینچ ترورض ای ،نآ يزاسهنایماع ای يزاسهداس يانعم

 شناد زا یمیظع يافرژ و هرتسگ هچ هک تسین تیعقاو نیا راکنا هجو چیههب

 يارب يزیمآغوبن و ییانثتسا يزروهشیدنا تردق هچ و یخیرات و یملع ،یفسلف

 تسین هیرظن نیا يرظن يانغ راکنا زین يور چیههب و ؛دناهتشاد ترورض نآ فشک

 نودب سکرام ِلاتیپاک مهف دیوگب هک تسا هتشاد نآرب ار نینل نوچ یسک هک

 تمظع هب نینل فارتعا رتشیب ار نیا نم .تسین نکمم لگه قطنم لک مهف و هعلاطم

 هشیدنا زارفرس ياهانب نیا ربارب رد وا یگدزتفگش و سکرام هژیوب و لگه راک

 .منکیم ریبعت
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 يهناوتشپ هب ای هک تسا ییاهشیارگ اب دیکا تفلاخم و اشفا رتشیب نم فده

 ِندوب ریذپان یسرتسد و ضماغ و هدیچیپ ِیتاغیلبت روپیش رد ییاوژروب يژولوئدیا

 و یلصا نابطاخم ات دناهدیمد شزرا يهیرظن مهف ندوب نکممریغ و سکرامِ نابز

 نآهب یکیدزن يارب شالت رد و دنناسرتب نآ هب یکیدزن زا ار هیرظن نیا یعقاو

 رب زیمآقارغا دیکأت اب هک ییامندوخ و روزم نابآمرکفنشور ای ؛دننک تسسياپ

 و نابز و يرورضریغ ياهیفابهبملق زا هدافتسا اب و شزرا يهیرظن يراوشد

 دوخ »زاتمم« تیعقوم ظفح ناشهغدغد اهنت ،يدروآردنم ِقَجوَقجا ِتاحالطصا

 و نان هدرخ ات ،تساهدوب دوخ ییاشگزمر و یناوخبالرطسا ،یسانشزار هاگیاج و

 يهیرظن .دوشن هدیرب ،تسا ناش»يراسکاخ و عوط يورزُب« يهتشوتهر هک یمان

 ؛تسا ياهداس يهیرظن ،دراد ار شندیمهف ِتمه و دصق هک یسک نآ يارب شزرا

 و تساهدش هتسب هشیدنا ياپ هب هک تسا يریجنز و لغ ندرکزاب رد يراوشد

 .دوشیم

 يریگلکش يرظن و یخیرات ياههنیمز یسررب هن هتشون نیا زا فده :موس يهراشا

 شاییامنزاب يهویش هن ،سکرام دزن نآ شهوژپ يهویش هن ،تسا شزرا يهیرظن

 ياهيروئت هب روهشم ياههتشون و لاتیپاک ،هسیردنورگ هژیوب(وا راثآ رد

 ياههاگدید زا هیرظن نیا جاتنتسا يهویش یتح هن و)هفاضا شزرا

 رد يدحات ار راک نیا(.نآ يهناسانشتخانش ياهدمآیپ ای یتخانششورـیقطنم

 فده ).ماهدرک »ینایرع تشپ ندش ناهنپ کیتکلاید« ناونع تحت يرگید يهتشون

 حیقنت و قیقدت ،همه زا رتمهم و شزرا يهیرظن سمل و مهف ،رضاح يهتشون زا

 .تسام ياهراتفگ و اههتشون رد ناشدربراک رد هیرظن نیا تالوقم و تاحالطصا

 اهلیثمت و اهلاثم زا هدافتسا يارب شالت راتشون نیا زا یگرزب شخب :مراهچ يهراشا

 مدع ياطخ باستحا اب ،اهلاثم نیا یگداس .تسانعم ِندرک رتینتفای تسد يارب

 رد .تسا هنادماع ،دنشاب هتشاد »یملع« ِظاحل نآ ای نیا زا تسا نکمم هک یتقد

 نکمم ،رگید يوس زا .ماهتسب دیما دنمشناد ناگدنناوخ عبط تعانم هب دراوم نیا

 هدرک رادشک ار یلالدتسا ،انعم ای موهفم کی لاقتنا رد تجامس و اهرارکت تسا

 .تسا ناگدنناوخ يهمه يریگیپ و هلصوح هب مدیما دراوم نیا رد ؛دشاب
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 يهیرظن يهرابرد راتشون نیا ياهلالدتسا و نیماضم هک تسا یهیدب :مجنپ يهراشا

 و دنتسه هچره اهنآ .دنتسین یبیغ یماهلا ِناغمرا ای دوهش و فشک زا یشان شزرا

 و سکرام راثآ دقن و يواکاو ،هعلاطم لصاح اهنت ،دنراد هک یناوت ره

 هژیوب ؛دناهدنسیون تعاضب دح رد و هزوح نیارد ناشنافلاخم و اهتسیسکرام

 و فده هک اجنآ زا نیاربانب .نآ تسخن شخب زا تساریو نیتسخن و لاتیپاک

 هشیدنا ِندرک دوخ ِنآ زا و متفگ هک تسا ییانعم رد یشیدنازاب ،هتشون نیا نومضم

 هب و ؛ماهدرک رظنفرص عجارم و عبانم نداد تسدب لوقعم و فراعتم مسر زا ،تسا

 ،دنیآیم لیان انشآ یتیاور میقتسم ریغ ِلقن فشک هب اجنآ ای اجنیا هک اهنآ

 یتآ ياهثحب و اهوگتفگ رد دنناوتب اهراتشون نیا رگا .میوگیم کیربت شیپاشیپ

 کی و يرظن بوچراچ کی يارب ياهنیمز لباقتم ياهنتخومآ و شزومآ و

 ،دننک مهارف شزرا يهیرظن ِیشیدنازاب ِیتخانشحالطصا و یموهفم هاگتسد

 .دناهداد ماجنا یهجو نیرتهب هب ار دوخ يهفیظو

 »شزرا« يهژاو يرابتعا تلالد
 ناونعهب نآ ندرک راوتسا يارب ًاتیاهن و شزرا يهیرظن رد شزرا يهلوقم مهف يارب

 دیلوت يهویش هب رصحنم و يرادهیامرس دیلوت يهویش يامنتشرس و ناشنتشرس

 هک تسا نیا ماگ نیتسخن ،میشاب قفوم یندرک راوتسا نینچ رد رگا ،يرادهیامرس

 يهمه دیاب تسخن .مینک اهر »شزرا« يهژاو ِيرابتعا ِتلالد ای انعم زا ار دوخ

 هک ار ي»تبثم« و »دنمدوس« ،»دنمجرا« ،»تسرد« ،»بوخ«ِ یقالخا و ییانعم راب

 راک .مییوشب نهذ زا ،دنکیم یعادت ای دراد هارمههب دوخاب ریزگانهب شزرا يهژاو

 راک ؛دنیرفآیم شزرا ،دزاسیم شُکرفن ياهنیم و هراپمخ و بمب هک يرگراک

 هدزهلزلز ای هدزلیس قطانم رد ای اهههبج تشپ رد هنابلطواد هک یکشزپ ای راتسرپ

 هب هک يریگبدزم يهشحاف راک .دنیرفآیمن شزرا ،دهدیم تاجن ار اهناسنا ناج

 نامزاس هنارادهیامرس یهاگنب يهباثمهب هک هناخهشحاف کی رد یسنج رگراک ناونع

 ،دوریم نارامیب تدایع هب هک ياهبهار راک ؛دنیرفآیم شزرا ،دنکیم راک ،هتفای

 شزرا ،دندش هتخیر هچبلح مدرم رس رب هک ییایمیش ياهبمب .دنیرفآیمن یشزرا
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 شتسدگنت نازومآشناد يارب لد و ناج اب هک هد ملعم ياهیتسدراک .دنتشاد

 .دناشزرایب ،تسا هتخاس

 اما ،دشاب نکمم ًاعازتنا و ًاعونصم دیاش يرابتعا ياهتلالد زا نهذ نتخاس اهر نیا

 زا و اهگنهرف و اهنابز يرایسب رد »شزرا« يهژاو ارچ هک دهدیمن حیضوت

 ،نوگانوگ يداصتقا و یعامتجا ياهتفاب و تخاس رد و ،رود رایسب ياههتشذگ

 و عاضوا ناوتب رگا یتح ،نیاربانب .تساهدوب يرابتعا تلالد نیا لماح یعقاو روطب

 اهر ناکما نآرد هک درک روصت ار يدرفهب رصحنم و صخشم یعامتجا لاوحا

 ،دشاب نکمم )…»ییاسراپ« ،»یگتسراو« ،»یکین«(یقالخا تلالد زا دوخ نتخاس
 تفایرد زا غراف ،یمدآ راک لوصحم نآ رد هک درک روصت ار ینارود ناوتب ینعی

 روصت ،دشاب شزرا ًاساسا ای ،شزرا دجاو دناوتیم ،شایقالخا هاگیاج یبایزرا و

 کی اب ام سپ .تسین نکمم »يدنمدوس« زا »شزرا« يهژاو تلالد ندرک ادج

 تلالد زا دیاب شزرا يهلوقم مهف يارب وسکی زا :میئوربور هزاسان و ضقانت

 ییانعم تلالد زا رظنفرص رگید	 يوس زا ،مینک رظنفرص يدنمدوس رب شاییانعم

 دیاب ،شزرا ره يرادهیامرس رد .دنکیم نکممریغ ار شزرا مهف ،يدنمدوس

 يهزاسان ای ضقانت نیمه .تسین شزرا ،يدنمدوس زیچ ره هچرگا ،دشاب زین دنمدوس

 اهنآ ناوریپ و تسیسکرام نازادرپهیرظن زا يرایسب ارچ هک دهدیم ناشن هداس

 يهمه رد و هشیمه شزرا ایوگ هک دناهدرک ریبعت نینچ شزرا يهیرظن رد ار شزرا

 »شزرا نوناق« يهباثمهب هچنآ و تشاد دهاوخ و تسا هتشاد دوجو دیلوت ياههویش

 عماوج رد هکلب ،يرادهیامرس رد و هتشذگ رد اهنت هن ،هتفای ترهش

 لوصحم و راک رب مکاح طباور يهدننک میظنت زین یتسیلایسوس و يرادهیامرسدعبام

 ،رگید ترابعهب .توافتم یلکش هب ،دروم ره رد هچرگا ،دوب دهاوخ ناسنا راک

 یخیرات و یعامتجا لاکشا يهمه رب مکاح و ماع ،یخیراتارف تسا ینوناق شزرا

 .دراد ار هرود نآ يهژیو و صاخ تاصخشم هرود ره رد هک ناسنا یگدنز

 ،دنکیم ریگرد یتسیسکرام شزرا يهیرظن رد شزرا مهف اب ار دوخ هک یسک هتبلا

 و تخاس عقاورد هک دش دهاوخ وربور زین يرگید تاضقانت و اههزاسان اب يدوزب
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 هلدابم زا دناوتیمن شزرا هک اعدا ود نیا ًالثم .تسا یکی ناشتیهام و تفاب

 يانشآ يهنومن ای .دریگن همشچرس هلدابم زا دناوتیمن شزرا و ؛دریگب همشچرس

 ِيرادیدپ يهویش اهنت تباقر و ؛تسین نکمم تباقر نودب يرادهیامرس :رگید

 تلالد نیمه رد هک ار یضقانت میناوتب ام رگا نیاربانب .تسا ینورد و یتاذ طباور

 مهف يارب تلالد نیا زا ییادج ترورض و ،وسکی زا يدنمدوس هب »شزرا« يهژاو

 رایسب ماگ ،مینک لح یشخبتیاضر وحنهب ،رگید يوس زا يرادهیامرس رد شزرا

 روطب هک دنچره ،میاهتشادرب زین رگید تاضقانت لح و مهف ياتسار رد یمهم

 هک تسا نیا طقف اجنیا رد ام فده اما .دنتسین نیتسخن ِراتشون نیا عوضوم ،صاخ

 تسا يزیچ هب قالطا يارب اهنت شزرا يهیرظن رد »شزرا« يهژاو هک میهد ناشن

 ًاراصحنا و ًافرص هک مینادیم »یعامتجا یتینیع« ای »یعامتجا یتیئیش« ارنآ ام هک

 يهویش زا شیپ هن هک ي»تینیع« ای »ئش« ؛تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش صتخم

 ای »ئش« ؛تشاد دهوخ دوجو نآ زا سپ هن و هتشاد دوجو يرادهیامرس دیلوت

 شتیدوجوم مهافتءوس ای ههُبش ارچ هک داد دهاوخ ناشن لاح نیعرد هک ي»تینیع«

 نیا لح و مهف .تساهدش نکمم يرادهیامرس زا سپ و شیپ ِدیلوت ياههویش رد

 .تسا شزرا يهیرظن یشیدنازاب هب هچیرد نیتسخن ،هزاسان

 هژاو دنچ يانعم
 هژیو یعامتجا طیارش کی رد ناسنا راک لوصحم هک تسا یعدم شزرا يهیرظن

 يرادهیامرس دیلوت يهویش ار شمان ام هچنآ رد ینعی ،رگیدکی اب اهناسنا طباور زا

 يزیچ کی نیا ،دحاو ناکم و نامز رد ینعی ،تسا زیچ ود ماگنهمه ،میراذگیم

 قیقد و تسرد تفص ای حالطصا هتبلا .تسا زیچ ود ،مینادیم »الاک« ار نآ ام هک

 ولهپ ،هرهچود ،هناگود یتیصاخ ،الاک نیا ،زیچ کی نیا هک مییوگب هک تسا نیا

 مه زا ناوتیمن ار ود نیا و ور مه و دراد تشپ مه هک ياهکس لثم .دراد ولهپ هب

 و تشپ« ،ياهناشن ای يراتفگ ای يراتفر دیوگیم هک یلثملابرض یتح .درک ادج

 و توافتم هک هولج ود نیا هک تسا نیمه شروظنم ًاقیقد ،»تسا هکس کی يور

 هنادماع ام ،لاح نیااب .دنازیچ کی يدوجو ِهوجو عقاورد ،دنیآیم رظنهب مه زا ادج

 زا ،اریز .تسا زیچ ود ،تسالاک شمان هک زیچ کی نیا هک مییوگیم حماست اب و
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 و ینیع يدوجوم ،مینزیم فرح »زیچ« زا ام یتقو هک دراد تداع نهذ هک اجنآ

 هک مینک فظوم ار دوخ هناهاگآ و هنادماع میهاوخیم ام ،دنک روصت ار سوملم

 و تینیع و مینک هدروآرب ار نهذ راظتنا نیا ،مینزیم فرح زیچ ود زا یتقو

 .مینک تباث ار زیچ ود ره ندوب سوملم

 روظنم ای انعم رس رب زاغآ رد تسا رتهب لالدتسا ریس ندش رتناور و یگداس يارب

 ـ یثحب هب ندش دراو هجو چیههب نم فده .مینک قفاوت هژاو هس ود زا هدافتسا زا

 و اههژاو رتهب ای تسرد يهمجرت نوماریپ ـ هجیتنیب ًاتیاهن و هدوهیب ساسارد

 رد هک تسا نیا طقف نم روظنم .تسین یسراف نابزهب شزرا يهیرظن تاحالطصا

 يهزوح رد هک یتافالتخا ات مینک قفاوت مهم يهژاو هس ود دربراک رس رب هتشون نیا

 يهیرظن رد .دوشن نامراک محازم ،دراد دوجو ،قحانهب ای قحهب ،اههژاو نیا قالطا

 زا و ـ یلعف زا اهراب ،تسا هدش هئارا و نیودت سکرام يوس زا هک هنوگنآ ،شزرا

 و شزرا يهیرظن يارب يدیلک رایسب يهبنج هک دوشیم هدافتسا ـ لعف نیا مسا

 شمسا و ،ausdrucken لعف ،یناملآ نابز رد لعف نیا .دراد ام ثحب

Ausdruck(1( هلمج زا ،شزرا يهیرظن هب طوبرم نوتم يهمجرت رد .تسا 

 نایب« ،»ندش یلجتم« ای »ندرک یلجت« هب ار لعف نیا ،هسیردنورگ و لاتیپاک

 ،بیترت نیمه هب و ،»ندش ای ندرک رولبتم« ،»ندش ای ندرک زاربا« ،»ندش ای ندرک

 مه یخرب .دناهدرک همجرت لیبق نیا زا و »رولبت« ،»زورب« ،»نایب« ،»یلجت« ار شمسا

 ای یسیلگنا ياهنابز رد شلداعم زا و هدرک رظنفرص یسراف هب شاهمجرت زا

 سرپسکِا« ای »نویسرپسکِا« شیاجهب یسراف نوتم رد و هدرک هدافتسا يوسنارف

 ای ندوب روخرد يهرابرد ثحب نم فده ،متفگ هک روطنامه .دناهتشاذگ »ندرک

 رس رب راک یگداس يارب طقف هک تسا نیا نم داهنشیپ .تسین اهلداعم نیا ندوبن

 .مینک قفاوت »نایب« مسا و »ندرک نایب« لعف

 ار یتیعضو ای یتلاح ،يزیچ نآ قیرط زا ام هک تسا یلمع ،»ندرک نایب« زا روظنم

 تفایرد لباق و سوملم ،ینیع ،تسین سوملم و ینیع نارگید ای يرگید يارب هک

 درف رانک رد ییاج هک دینکب ار شروصت .مینک زاغآ هداس لاثم کی اب .مینک
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 .دینکیم رکف يزیچ هب دیراد و دیاهتسشن )»بطاخم« :دیراذگب ار شمسا(يرگید

 ،امش ِنهذ رد و امش ِدوخ يارب بیس روصت و ریوصت ،رکف .بیس يهویم هب ًالثم

 زا بیترت نیدب هن و دراد ربخ نآ زا هن امش بطاخم اما ،تسا دوجوم و یهیدب

 هک ،يزیچ هب هک دیهدب عالطا بطاخم هب دیهاوخیم امش مینک ضرف .شتیدوجوم

 یطیارش یقیرط زا و يوحنهب دیریزگان نیاربانب .دینکیم رکف ،تسا بیس زیچ نآ

 ،تسا دوجوم بیس ریوصت ای روصت يهباثمهب امش نهذ رد هچنآ هک دینک داجیا

 زا نوریب یقیرط هب و يوحنهب ینعی ،دوش سوملم و ینیع مه بطاخم يارب الاح

 نیا ام .دشاب تفایرد لباق بطاخم يارب هک دنک ادیپ يروضح ای تیعقاو امش نهذ

 ،دنکیم دوهشم و ینوریب ار ،دوهشمان و ینورد اما ،دوجوم يزیچ هک ار لمع

 نیا زا هدافتسا .میمانیم ندرک نایب ،دوش تفایرد لباق يرگید يارب هک يوحنهب

 هک یتابیکرت زا هدافتسا اریز ،تسه مه انشآ یسراف نابز رد ام ینهذ تداع اب ریبعت

 رایسب .تسین هبیرغ ام يارب ،دوریم راکهب »رکف نایب« ای ،»هشیدنا نایب« اهنآ رد

 ياههار راکنیا يارب .دینک نایب ار بیس هب ندیشیدنا دیهاوخیم امش .بوخ

 دینک مسر ار يریوصت ذغاک هحفص کی يور دیناوتیم امش .دراد دوجو یفلتخم

 بطاخم ،دشابن دب اهردقنآ امش یشاقن دادعتسا رگا و تسا بیس يهویم هب هیبش هک

 زا و تسا تیؤر لباق شیارب هک دوشیم وربور ینیع تیعقاو ای ئش کی اب

 ياجب دیناوتیم امش .دینکیم رکف بیس يهویم هب امش هک دوشیم ربخاب قیرطنیا

 بیس يهویم هب هک دینک میسرت ذغاک يور يرگید ریوصت ،بیس يهویم ریوصت

 یکچوک ياههکل ای اهانحنا يهطساوب هک ذغاک رب تسا يدر اما ،تسین هیبش الصا

 »بیس« يهژاو يهدنیامن یسراف طخ رد هک دزاسیم ار ياهناشن ،تسه شنیئاپ هک

 هب زاب ینیع و یعقاو ریوصت نیا ندید اب ،دنادب یسراف امش بطاخم رگا و تسا

 جراخ دوخ زا یتوص دیناوتیم امش .دوشیم فقاو ،دیشیدنایم هچ هب امش هکنیا

 هدینش يزیچ بطاخم شوگ رد و تسایعقاو و ینیع جاوما زا ياهتسب هک دینک

 ناترایس نفلت دیناوتیم امش .تسا یسراف نابز رد »بیس« يهژاو ظفلت هک دوشیم

 ناشن وا هب دیاهتفرگ بیس يهویم زا هک ار ییابیز لاتیجید سکع و دیرادرب ار

 و يراعتسا يهراشا کی اب طقف امش بطاخم رگا ،دیناوتیم یتح امش .دیهدب
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 هک تسا ياهناخراک هب قلعتم ًافداصت هک ناتنفلت هب ،دوش امش روظنم هجوتم يزاجم

 شیبامک و ینالوط ًاتبسن لاثم نیا زا روظنم .دینک هراشا ،تسا بیس يهویم ،شمرآ

 .دیراد یتوافتم و ددعتم ياهباختنا امش هک تسا نیا یهیدب

 »لکش« يهژاو :مینک نشور مه رگید يهژاو کی اب ار نامفیلکت ،اجنیمه دیراذگب

 ای »لکش« زا ،ناتهشیدنا نایب يارب امش هک مینک قفاوت هک بیترت نیدب .»مرُف« ای

 يهژاو ،بیس ریوصت دناوتیم لکش نیا .دینکیم هدافتسا ینیعم »مرُف« ای »بلاق«

 .دشاب بیس يهراعتسا یتح ای بیس لاتیجید ریوصت ،بیس توص ،بیس يراتشون

 يرگید يارب اما ،دوجوم هک ینورد يزیچ ندرک سوملم و ینیع يارب ام سپ

 .مینکیم نایب ،يلکش رد ار نآ ،تسا سوملمان و دوهشمان

 مینکیم هدافتسا نآ زا تاملک يانعم رس رب قفاوت يارب ًاساسا ام هک هداس لاثم نیا

 نیمهرد .دشاب ام ثحب يارب يدمآراک و دیفم جیاتن يواح دناوتیم لاح نیعرد

 زا میناوتیم بیس يهشیدنا نایب يارب ام هک دیسر هجیتن نیا هب ناوتیم مه حطس

 :و ؛مینک هدافتسا يددعتم ياهلکش

 يرود و یکیدزن يهیواز زا ناشتوافت و دنراد توافت رگیدکی اب اهلکش نیا )فلا

 ،هشیدنا ياوتحم هب تبسن صخشم ای یعازتنا ،یعقاو ای يزاجم ،ییانعم ،يروص

 .دوش يرگید جیاتن و طباور كرد هب ام ربهار دوخ يدوخب دناوتیم

 حطس و رگیدکی اب اهناسنا یعامتجا طباور یگنوگچ و هویش اب اهلکش نیا )ب

 و یعامتجا طیارش رد اهناسنا هک يایطابترا تاناکما و تابسانم نیا تفرشیپ

 هب خساپ رد نم هکنیا .دنراد گنتاگنت یطابترا ،دناهتفای تسد نآهب نیعم یخیرات

 میسرت ذغاک يهحفص يور یجوعم و جک شقن ،»؟ینکیم رکف هچ هب« ِشسرپ

 شیادیپ شاهمزال ،دشاب بیس يهویم رب لاد بطاخم يارب هناشن و شقن نیا و ،منک

 يارب هک منادب یهیدب ًالماک نم هکنیا .تسا يرشب ندمت و گنهرف خیرات رد طخ

 طبض و تبث مرایس نفلت رد بیس يهویم زا هک ار یلاتیجید ریوصت ،ماهشیدنا نایب

 تراهم و نف و هطبار و دیلوت تفرشیپ اهنرق هب تسا طونم ،مهدب ناشن ،ماهدرک
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 ناسنا یعامتجا یگدنز ِتیخیرات زا هک دنراد یخیرات ،اهلکش نیا نیاربانب …و

 .تسین ادج

 يارب ییاهلکش هچ هکنیا هک درک اعدا و تفر رتشیپ ماگ کی ناوتیم یتح )ج

 ،حطس مه و دوخ يدوخب مه ،دراد رارق نم رایتخا رد بیس يهشیدنا نایب

 و رتزراب لیلد ،اهلکش نیا …و ياهناشن تطاسب ،شیالاو ،یگداس ،یگدیچیپ
 کی رد یعامتجا طباور میظنت يهویش و حطس یبایزرا يارب يرتهدننک نییعت

 .دوشیم نایب اهلکش نیا بلاق رد هک ییاوتحم ات تسا یخیرات نیعم يهلحرم

 هشیدنا ياوتحم اجنیا رد هک بیس ،مینامب رادافو دودحم لاثم نیمه هب رگا ،اریز

 ییاهلکش زا رتماع شایخیرات نیعت مکتسد ای دراد یخیراتارف ياهبنج ،تسا

 هجو هچنآ ،رگید ترابعهب .دراد رارق ناسنا رایتخا رد نآ نایب يارب هک تسا

 و نیعم یناکم و ینامز طیارش کی رد یعامتجا طباور يامنتشرس و هصخشم

 .اهنآ ياوتحم هن تسا طباور نیا لکش ،تسا هژیو

 هک یطیارش روصت ،انامه ،تسین راوشد مه يدعب ماگ روصت هک تسا یهیدب )د

 يهدننک نییعت دوخ يدوخب هکلب ،دراد ار صخاش و زیمم شقن اهنت هن لکش ،نآ رد

 ياهتیفرظ زا هک ماگ نیا ماگنهدوز نتشادرب زا اجنیا رد ام اما .تسه مه اوتحم

 میهاوخزاب نآ هب ًادعب و مینکیم رظنفرص ًاتلاجع ،دش دهاوخ جراخ ام يهداس لاثم

 .تشگ

 الاک ینیع يهرهچ ود
 ،ار ناسنا زا يزاین و دشاب دنمدوس يزیچ دیاب الاک يهباثمهب یناسنا راک لوصحم

 یجنایمیب هک دشاب يدام يزاین نیا هاوخ :دنک ءاضرا ،ییاقلا هچ و یعقاو هچ

 ار ییایور و لایخ یگنشت هک دشاب يونعم هچ و دنکیم ریس ار هنسرگ یمکش

 دناوتیمن نیاربانب و دشاب شزرا دناوتیمن ،دشابن دیفم لوصحم رگا .دنکیم باریس

 يهمه رد نآ ندوب دنمشزرا لماح و هیاپ هک تسا يدنمدوس نیمه .دشاب الاک

 ندوب دنمشزرا نیمه ًاقیقد و ،هدنیآ رد هچ و هتشذگ رد هچ ،تساهنارود

 دیلوت يهویش رد ار نآ ندوب شزرا درفهب رصحنم یگژیو هک تسا یخیراتارف
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 زیمآزار و دربیم ورف ماهبا يهدرپ رد ،دیلوت يهویش نیا رد اهنت و ،يرادهیامرس

 .دنکیم

 هجو ود نیا ،هرهچ ود نیا هک تسا نیا طقف نامیسررب زا هطقن نیا رد ام فده

 میهاوخیم رگید ترابعهب .مینک نشور ینتفای تسد يوحنهب ار الاک ینیع يدوجو

 دوجو هک ار یعقاو دوجو ود نیا اهلیثمت زا هدافتسا قیرط زا و يواکاو قیرط زا

 يدوجو تیثیح و تیصخش ات مینک ادج رگیدکی زا دنزاسیم ار الاک ياتکی

 .دوش راکشآ اهنآ يودره

 و ؛دشاب هدییور هلال یعیبط روطب ،يرازغرم رد ،نیمز زا ياهعطق رد مینک روصت

 ،تسا هلال دشر و تشاک يارب یبسانم ياج تیعقوم نیا و نیمز نیا هک رما نیمه

 و تشاک هب ،هلال رازغرم رانک رد و نیمز نیمه يور هک دزیگنارب ار يرادهیامرس

 و تشک رود نیتسخن زا دعب هک میریگب ضرف هرخالاب و ؛دزادرپب هلال لگ شرورپ

 ،هدش دیلوت ياههلال مه و ،یشحو ياههلال ای ،رازغرم ياههلال مه ،هلال شرورپ

 یشحو ياههلال اب ار یشرورپ ياههلال ام رگا .دنسرب رمثهب ،یشرورپ ياههلالای

 ياههلال ًالثم .دنشاب هتشاد ییاهتوافت رگیدکی اب دنناوتیم نامگیب ،مینک هسیاقم

 دق ،رتگرزب دنناوتیم ،دنشاب هتشاد یعونتم ياهگنر تسا نکمم یشرورپ

 ياهرطع و ییامیش داوم زا هدافتسا رثا رد یتح دنناوتیم .دنشاب رتراقواب و رتهدیشک

 دناهدرب دای زا شیبامک ار تعیبط هک شراگزور نامدرم يهماش هب ،یعونصم

 .دنشاب رت»وبشوخ«

 ،مینک رظنفرص تافص نیا يهمه زا ،هلال ود نیا نیب يهسیاقم رد میهاوخیم ام

 کی تعیبط هب هک یتایصوصخ يهمه زا حالطصاب و میریگب هدیدان ار اهنآ يهمه

 يارب .مینک عازتنا همه زا ،یعیبط يهدام و تماق و دق و وب و گنر زا ،دنطوبرم لگ

 ،ار لگ ود یسک مینکیم ضرف ،مینک ناسآ مه ار ندرک »عازتنا« راک نیا هکنیا

 رد ار ودره و دنکب هقاس زا وردوخ شخب زا ار يرگید و یشرورپ شخب زا ار یکی

 اب میسرپیم کنیا .دربب دوخ اب ار هلال ودره بآ نایرج و دنکفایب ناور يرابیوج

 زیچ ود ،ئش ود تسا یهیدب ؟تسا هتفر تسد زا زیچ هچ ،هلال ود نتفر تسد زا

 یتسودییابیز و یهاوخییابیز سح ياضرا يارب ناشصاوخ لیلدهب هک يدام
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 ،يدام يهرکیپ نیا نتفر تسد زا اب .دنرادن دوجو ام يارب رگید ،دناهدوب دنمدوس

 دروم رد ایآ .دنامیمن یقاب یشحو يهلال ،زا و ،رد ،يرگید زیچ چیه یعقاو روطب

 هوالع ،یشرورپ يهلال .هن هک تسا یهیدب 	؟تسا روطنیمه مه یشرورپ يهلال

 و یعقاو يهناماس و تفاب و تخاس رد و دوب مه يرگید زیچ ،شايدام يهرکیپ رب

 ینهذ يورین و يژرنا يهمه نآ و تشاد دوجو مه يرگید ینیع رصنع ،شاینیع

 يورین هکنیا رد .دوب هتفر راکهب ششرورپ و تشاک يارب هک دوب يراک یندب و

 .درک دیدرت ناوتیمن تسا ینیع يزیچ ،یشرورپ يهلال دیلوت رد هدش فرص راک

 دیلوت ارنآ يزادرپلایخ و نتسشن اب طقف هلال نیا ناگدننک دیلوت دشاب هچره

 هکلب ،تسین اهنآ يهنارگوداج لایخ يادیپدوخ لصاح ،هلال نیا ای دناهدرکن

 اب طابترا رد ،اهناسنا ینامسج يورین زا هدافتسا اب هک تسا یتیلاعف يهجیتن

 هدمآ دوجوهب رگید ياهناسنا اب یطابترا ياههناشن زا هدافتسا اب و رگید ياهناسنا

 تینیع هک تسا تسرد هتبلا .دناینیع و دنتسین لایخ و رکف ،همه اهنیا و ؛تسا

 )Gegenständlichkeit( تیئیش دیوگیم سکرام هک روطنآ ای ،اهنیا

 ؛تسین مه لایخ و بان نهذ اما ،تسین نهآ و گنس و بوچ تینیع لثم ،اهنآ

 هک ،ناسنا یخیرات و یعامتجا کیتارپ تینیع مانب تسا ياهژیو تیئیش ای تینیع

 .تسا سکرام شفشاک ،نم رظنب

 توافت .منک دیکأت مهم رایسب يهتکن کی رب ،راوهراشا مکتسد ،اجنیمه ملیام

 .یّمک هن و ،یفیک تسا یتوافت ،ثیح نیا زا یشحو يهلال و یشرورپ يهلال نیب

 نآ دقاف یشحو يهلال هک تسا رادروخرب یتلصخ و یتیصوصخ زا یشرورپ يهلال

 مهاوخ زاب نادب هک ،هتکن نیا رب دیکأت تیمها .تسا یفیک ،توافت نیا .تسا

 يهیرظن رد هژیوهب ،شزرا يهیرظن زا اهلیوأت یخرب هک تسا نیا ،تشگ

 یتوافت ،اهالاک نیب یشزرا توافت ،يراگنلو رس زا ای دمع هب ،شزرا يهیاپْلوپ

 ،شزرا رادقم و شزرا نیب راکشآ طالتخا و طاقتلا قیرط زا و دوشیم یقلت یّمک

 .دوریم ورف يزیمآزار و ماهبا زا ياهلاه رد شزرا و درجم راک شقن
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 یشحو يهلال هک میاهدروآ تسدب عضو نیا زا يروصت اجنیا ات ام .بوخ رایسب

 یشرورپ يهلال و تسا نآ یعیبط و يدام يهرکیپ تینیع مه نآ و تسا نیع کی

 شدوجو رد هک يراک مه یکی و شایعیبط و يدام يهرکیپ یکی ،تسا نیع ود

 ام يارب زونه مود نیع نیا مهف و روصت تسا نکمم .تسا هتفای رولبت و مسجت

 يزیچ ًایناث و دراد دوجو ًالوا هکنیا رد ،تسه هچره اما ،دشابن هداس و تحار

 میرادیمرب فده نیا اب ار يدعب ماگ نیاربانب .درک دیدرت ناوتیم رتمک تسا ینیع

 .مینک رتیهیدب و رتهداس ار مود ینیع دوجو نیا مهف و روصت هک

 ،يرگید لکشیب و وبیب و گنریب عیام ره ای ،بآ یگرزب عبنم زا مینک روصت

 ،هناوتسا ـ یلکشلافلتخم ياهفرظ رد ار بآ نیا و میرادرب بآ هنامیپ کی

 یسدنه ظاحلهب ًالوا هک ییاهفرظ ؛میزیرب ـ …و بعکم ،يورک ،یطورخم

 دنراد ار تیصاخ نیا ًایناث و ام يهنامیپ مجح اب تسا ربارب هک دنراد ربارب یمجح

 زا نم ياضاقت(.دوشیم لدبم خی دماج و فافش رولب هب اهنآ رد هلصافالب بآ هک

 ًاتلاجع و دنرگنب ضامغا يهدیدهب لاثم نیا هب هک تسا نیا راوگرزب نانادکیزیف

 نیا میشاب هتشاد هزاجا رگا)!تسا بآ مجح زا رتشیب خی مجح هک دننک شومارف

 نتخاس رد هک يراک هک مینک روصت میناوتیم ،مینک بیکرت مه اب ار ریخا لیثمت ود

 یتخاونکی و وبیب و گنریب عیام ای بآ دننامه ،دوب هتفر راکهب یشرورپ يهلال

 رد هک تسا ینیع دوجو نآ ای تأیه نآ ،نیرولب خی و میاهتشادرب عبنم زا هک تسا

 یلکش مادکره ،اهخی نیا ای ،خی نیا هک تسا یهیدب .تسا هتفای رولبت و مسجت لگ

 اهخی نیا هک تسا یهیدب و هریغ و یطورخم يرگید و تسا يورک یکی ؛دنراد

 رادقم و هزادنا اب ًامتح اما ،دنربارب مه اب هچرگا هک ،دنراد يرادقم و هزادنا مادکره

 نهذ هب هلصافالب و دنایهیدب اهنیا .تسا توافتم ناشفارطا ناهج رگید ياهزیچ

 نیا رب هن ًاتلاجع اجنیا رد ام دیکأت اما .)!تسا نیمه مه فده و(دنوشیم ردابتم

 هک تسا نیا روصت طقف و طقف .تساهنآ رادقم رب هن و تسا توافتم ياهلکش

 ینیع ِنایب خی :دباییم رولبت و دسجت يدام ياهرکیپ رد ینیع يهیام کی روطچ

 .تسا ناسکی يرهوج
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 نآ رد هک دشاب هتشاد دوجو ناسنا یعامتجا یگدنز زا ینیعم طیارش رگا نونکا

 :اریز ،درک عازتنا فلتخم ياهراک عاونا دیفم و توافتم و صخشم یگژیو زا ناوتب

 ،دناهدش ادج دیلوت مزاول ای راک طیارش زا ،راک يورین ناگدنراد ـ

 زا ناشفده هک دناهتفرگ رارق ییاهداهن ای دارفا يراصحنا رایتخا رد دیلوت طیارش ـ

 ،اهنآ اب هزرابم و لادج رد یتح و ناشنابیقر هب هجوت نودب ،اهنآ نتخادنا راکهب

 ،تسا ناشدوخ دوس شیازفا

 يراذگاو زج يرگید يهراچ و هار ،تایح يهمادا يارب ،راک يورین ناگدنراد ـ

 ،دنرادن ،تسا دزم شمان هک ییازاهبام تفایرد و نیعم ینامز ياههزادنا رد ورین نیا

 نیا رد اهناسنا عیزوت و عونتم و توافتم رایسب ياههخاش هب یعامتجا راک میسقت ـ

 تشابنا و دیلوت شیازفا يارب طقف و ياهناهاگآ فده و همانرب چیهیب اههخاش

 ،تسا

 زا هن ،نارگید راک لوصحم و شیوخ راک لوصحم اب ناسنا يهطبار يرارقرب ـ

 قیرط زا نارگید اب ناسنا يهطبار هکلب ،اهناسنا نآ اب میقتسم يهطبار قیرط

 ،دریگیم تروص راک لوصحم

 دنمقالع يهدنناوخ .تسین لاتیپاک یسیونزاب فده( .رگید طیارش يرایسب و ـ

 یقروت مکی دلج رد يودب تشابنا ای راکهنازور هب طوبرم ياهشخب رد دناوتیم

 ،).دنک

 يهمه عازتنا و فذح اب ،ار هعماج راک يورین تیفرظ لک ،ناوتیم تروصنیا رد

 زا ،هداس راک زا یمیظع عبنم ،صخشم راک ره يدرف و یفیک و صاخ ياهیگژیو

 درک روصت درجم راک زا مالک کی رد ای يرشب تخاونکی راک زا ،زیامتیب راک

 مسجتم و رولبتم دوخرد ار میظع عبنم نیا زا ياهنامیپ ،ناسنا تسد يهتخاس ره هک

 راک زا روظنم هک تفایرد ناوتیم خی و بآ لیثمت زا هدافتسا اب و نیاربانب .دراد

 کی يهباثمهب ،درجم راک رولبت يهباثمهب شزرا و شزرا رهوج يهباثمهب درجم

 نینچ رد ناسنا راک لوصحم ارچ هک تفایرد ناوتیم ؛تسیچ »یعامتجا ئش«

 ای ،دنمدوس تسا يزیچ مه :دراد يدام رکیپ ود ینیعم یخیرات و یعامتجا طیارش
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 ؛دوشیم هدیمان »هدافتسا شزرا« ای »یفرصم شزرا« یتسیسکرام حالطصا رد هچنآ

 .تسا شزرا مه و

 هدافتسا يدنبتروص نیا زا تارکهب یتسیسکرام تایبدا رد و سکرام نابز رد

 شزرا ياراد ؛دراد شزرا مه و دراد یفرصم شزرا مه ،الاک کی هک دوشیم

 يانعم هک تسا يرابتعا تلالد نامه موادت عقاورد ،يدنمشزرا هب تلالد نیا .تسا

 یندشادج شایخیرات ثاریم زا هک ،یناسنا فراعتم نهذ يارب ار ندوب شزرا

 هک يدراوم يهمه رد زین سکرام و ـ تسا نیا رتتسرد .دنکیم مهف لباق ،تسین

 شزرا الاک مییوگب هک ـ تسا هتشاد هجوت ،هتشاد ترورض یتقد نینچ رب دیکأت

 يدام تینیع .تسا تینیع ود ،تسا زیچ ود ماگنهمه .تسا شزرا و یفرصم

 يدام ياهرکیپ الاک هک اجنآ و ؛یعامتجا کیتارپ يهژیو تینیع و یعیبط یئیش

 زا ودره ،تینیع ود نیا ،تسا دنمرنه و راتسرپ و ملعم راک ًامیقتسم هکلب ،درادن

 و دیفم هطساوالب تیلاعف تینیع یکی ؛دنایعامتجا کیتارپ يهژیو تینیع سنج

 .شزرا رولبتم تینیع يرگید

 شزرا لکش و شزرا نایب
 اهلالدتسا و زاجم و دیفم اهلیثمت يهمه رگا ،میاهتفای تسد نادب نونکات ام هچنآ

 يدوجو هجو ،درجم راک رولبت يهباثمهب شزرا هک تسا نیا ،دنشاب هدوب دنمورین

 اما .تسا نآ دیفم و یکیزیف ای يدام يدوجو هجو دازمه هک تسالاک رگید ینیع

 و نم يارب روطچ ،یشزرا تینیع ینعی ،تسخن هجو نآ هک میاهدادن ناشن زونه

 مناوتب نم هک تسالاک ياجک تینیع نیا .دوشیم سوملم و ینیع مه رظان يام

 ،صاخ ياهراک دیفم و صخشم ياهیگژیو زا ام هک دیوگیم سکرام .شمنیبب

 راک هب و میدرک عازتنا رگید صخشم ياهراک يهمه و ،یگدنزود و یگدنفاب ًالثم

 دعب .تسا یعازتنا و درجم يزیچ درجم راک ،لیلد نیمه هب و ،اما .میدیسر درجم

 ،هچراپ ًالثم ،صاخ لوصحم کی رد درجم راک نیا رولبت و مسجت هک میدرک اعدا

 عون زا تسا یتیئیش و تسا ینیع یتلصخ و روضح دوخ نیا و ؛تسا شزرا

 و دنکیمن سوملم ار يزیچ زونه مه فرح نیا دوخ اما .یعامتجا ياهکیتارپ

 )2(.دننک مهتم یعازتنا ِماهوا و یفابلایخ هب ار ام قح هب دنناوتیم نافلاخم
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 ناشن ار تینیع نیا دوجو ناکما و روصت اهنت دوخ ياهلاثم اب نونکات مه ام

 نیا .الاک ای راک لوصحم رد ناهنپ و هتفهن ،نونکم يزیچ نوچمه اما ،میاهداد

 دیاب ،)میروآ رطاخب ار بیس يهشیدنا لاثم( الاک رد ،هتفهن اما ،دوجوم تیعقاو

 دنکیم اعدا هچراپ .دنک ادیپ تینیع رظان ِنم يارب ات ،دنک نایب يوحنهب ار دوخ

 ،ییایمیش داوم ای یهایگ فایلا يهباثمهب مایعیبط و يدام تینیع رانک رد نم هک

 ِنم و ؛یناسنا درجم راک رولبت يهباثمهب ،شزرا يهباثمهب مراد مه يرگید تینیع

 ،دوشیم هصمخم راچد اجنیا رد هچراپ .هدب شناشن ؟تساجک ؟وک :مسرپیم رظان

 هچراپ ینعی ،دراد رایتخا رد شدوخ هک یسوملم و ینیع دوجو اهنت هکارچ

 ینعی ،شرگید تیصخش ار هجو نیا اما ،تسا ینیع و يدام هتبلا یهجو ،شندوب

 خساپ هچراپ رگا هجیتن رد .تساهدرک فرصت ًالبق هچراپ يهباثمهب شايدنمدوس

 ام ،تسا نم ندوب هچراپ ،درجم راک رولبت يهباثمهب نم یشزرا تینیع ،دهدب

 صخشم راک يهجیتن و تسا يدام يزیچ تندوب هچراپ ،ریخ :تفگ میهاوخ

 درجم راک رولبت يهباثمهب یتینیع وا نورد رد هک دنادیم هچراپ .تسا یگدنفاب

 يهباثمهب دوخ يدام يهرکیپ زا دناوتیمن تینیع نیا نایب يارب اما ،تسا هتفهن

 .رگید يالاک کی يدام يهرکیپ ؟تسیچ هراچ .دنک هدافتسا شزرا

 زا ام يهدافتسا هک موش روآدای ملیام هچراپ اب »نامیوگتفگ« يهمادا زا شیپ

 زاجمریغ یتسیسکرام و سکرام شزرا يهیرظن یشیدنازاب رد اهلیثمت هنوگنیا

 ییاهلایخ زا .تسا هتفرگ راکهب ار اهلیثمت نیا اهراب و اهراب سکرام .تسین

 رگید يهنومن اهدص ات ،دنارورپیم رس رد »الاک ِیگراوتب« شخب رد زیم هک ییادوس

 صاخ دروم نیمه رد .درک مهاوخ هراشا اهنآ زا یخرب هب ثحب يهمادا رد نم هک

 دیاش ام یفرصم شزرا« :دنتفگیم دنتشاد نتفگ نخس نابز اهالاک رگا دیوگیم

 ندوب زیچ لیلد هچنآ ؛تسین ام ندوب زیچ لیلد اما ،دشاب ناسنا يهقالع دروم

 ».تسا نامشزرا ،تسام

 زا دناوتیم ششزرا نایب يارب هک دسریم هجیتن نیا هب هچراپ هک میدیسر اجنیا هب

 .مراذگیم شرایتخارد رگشسرپ ِنم ار ناکما نیا .دنک هدافتسا ،رگیدْ ییالاکِ رکیپ
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 ،نماد کی ًالثم ،رگید ياهالاک يازِا رد ارنآ مرضاح نم هک دنیبیم هچراپ

 ای یتشرس ِيدنواشیوخ وا اب ،رگید ِزیچ نیا دیاب نیاربانب .منک هلدابم و هضواعم

 اب ،شندوب نماد ای هچراپ صاوخ زج ،رگید یلماع رد دیاب و دشاب هتشاد يايوهام

 هک دنادیم هچراپ .دننک هضواعم نماد اب ار وا دناهدامآ اهناسنا هک دشاب کیرش وا

 نماد رگا سپ .نارگید يارب دوهشمان اما ،دوجوم و ینیع دراد ي»حور« دوخ رد

 سکعنم ار حور نیا ،هچراپ رباربرد ياهنیآ يهباثمهب هک دشاب هتشاد ار تیصاخ نیا

 :دیوگب رگشسرپ ِنم هب دناوتب هچراپ و دهدب ناشن دوخ رد ار حور نیا ریوصت ،دنک

 نایب يارب یلکش ناونعهب نآ زا دناوت یم سپ ،نم شزرا مه نیا ،دینیبب ،دییامرفب

 .دنک هدافتسا شدوخ شزرا

 ياهملیف زا ییاههنحص ای اهناتساد ،عضو نیا روصت يارب بلاج لیثمت کی

 رد نارضاح و نارظان يهمه .تسا )science fiction( ياهناسفا ای »كانسرت«

 تیور لباق سکچیه يارب اما ،دراد دوجو قاتا رد یحور هک دننادیم هنحص کی

 .دید ار شحبش ناوتیم ،دنکیم روبع ياهنیآ ربارب زا حور هک ینامز طقف و تسین

 یتوافتم يهرکیپ ًاسوسحم هک يرگید يالاک ،یگنسمه ای يربارب يهطبار قیرط زا«

 ».دوشیم لدب ششزرا شیامن بلاق هب ،شایگدوب شزرا يهنیآ هب ،دراد وا اب

 و )بیس يهشیدنا لثم( شزرا مانب مراد ياهیامنورد نم هک دنکیم رکف هچراپ

 رکیپ لکش نیا يارب و مراد زاین لکش کی هب راکنیا يارب .منک شنایب مهاوخیم

 يهباثمهب نماد نیاربانب .منکیم باختنا ار ،نماد الثم ،رگید يالاک کی يدام

 ،لکش نیا نوچ و نم شزرا ِلکش دوشیم ،دوش هلدابم نم اب دناوتیم هک يزیچ

 لکش ،نماد ياهلدابم شزرا سپ ،تسا نم اب نماد يریذپهلدابم ِیگدنزرا عقاورد

 .تسا نم شزرا لکش ،ندش سوملم و راکشآ ِلکش ،يرادیدپ

 ام هب هچراپ ِدوخ الاح ،تفگیم ام هب الاک شزرا يواکاو ًالبق هچنآ« نیاربانب

 ،تسا دلب هک دنکیم نایب ینابز هب طقف ار شیاههشیدنا هچراپ هتبلا .دیوگیم

 ،دزاسیم ار ششزرا یناسنا یعازتنا راک هک دیوگب هکنیا يارب ًالثم .ییالاک نابز

 شیالاو تیئیش دیوگب هکنیا يارب …تسا شزرا ینعی ،تسا نماد وا :دیوگیم
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 ،دراد قرف ]هچراپ يهباثمهب[ شرکیپ قر و قش تیئیش اب شایشزرا يهتفای

 ئش کی مه شدوخ نیاربانب و تسا نماد لثم شاشزرا لیامش و لکش دیوگیم

 هک دنکیمن شومارف سکرام هتبلا .»نماد لثم تسا )Wertding( یشزرا

 و اهنابز یلیخ هکلب ،»تسین دلب يربع نابز طقف« هچراپ هک دنک يروآدای

 »ندیزرا يزیچ هب« یناملآ لعف هک دنادیم ًالثم .تسا دلب مه رگید ياههجهل

)wertsein( ندیزرا« ای »شزرا« یمُر يهژاو زا رتمک شنایب تردق«)valere, 

valer, valois( تسا. 

 نایب يارب ،»ب« يالاک هب »فلا« يالاک ای نماد هب هچراپ ندش فوطعم يهلئسم

 رایسب تیمها ،شزرا لکش هب »ب« يالاک ندرک لیدبت و »فلا« يالاک شزرا

 دوجوم يرولبت هک دوجوم يرهوج ،فطع يهطبار نیا رد اریز .دراد ياهداعلاقوف

 شزرا لکش رد هک دنکیم وجتسج دوخ نایب يارب یهار ،دراد »فلا« يالاک رد

 ییاهمهافتءوس هچ بجوم یهیدب و هداس شیبامک يهتکن نیا هکنیا .دباییم زرابت

 .تسین یندرک رواب ،تسا هدش

 )1867( لاتیپاک تسخن شخب تسخن تساریو زا دنلب يزارف تسین دب اجنیارد

 .مینک نشور ار مهم رایسب يهتکن نیا ،نآ يهلمج ود رب یثکم اب و میناوخب مه اب ار

 نیاربانب .دیآیم ایندهب دیفم ِزیچ کی ای یفرصم شزرا کی تأیه رد هچراپ«

 تسرد هکلب ،تسین نآ شزرا لکش ،شایعیبط لکش ای تخمز يهرکیپ

 ناشن قیرط نیا زا تسخن ار شایگدوبشزرا ،هچراپ .تسا نآ لباقم يهطقن

 فوطعم شیوخ ياتمه يهباثمهب ،نماد ،رگید ییالاک هب ار دوخ هک دهدیم

 ،شزرا يهباثم هب ،نمادهب ار دوخ تسناوتیمن ،دوبن شزرا رگا هچراپ .دنکیم

 نماد اب قیرط نیا زا یفیک ظاحلهب ار دوخ هچراپ .دنک فوطعم ،شیاتمه يهباثمهب

 ِیناسنا ِراک ِیگتفایتیئیش يهباثمهب نآهب ار دوخ هک دهدیم رارق اتمه و ربارب

 ».دنکیم فوطعم ،شدوخ شزرا ِرهوج ینعی ،ناسمه

 شیبامک یتفایرد و روصت هک تسه و هدوب نیا طقف راک زا هلحرم نیا ات ام فده

 نیا یگتفای رولبت يهباثمهب شزرا زا ،شزرا رهوج زا ینتفایتسد و نشور
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 شیامن يارب »فلا« يالاک هکنیا .مینک مهارف شزرا ِلکش زا و )خی لاثم(رهوج

 قیرط زا ار لکش نیا و ،دراد یلکش هب زاین ،ششزرا نایب يارب ،ام هب ششزرا

 ،دباییم »ب« يالاک يدام يهرکیپ رد ،»ب« يالاک اب نتفرگ رارق اتمه و گنسمه

 هچنآ و تسه شدوخ هچنآ نیب ینعی ،تسا شزرا شدوخ هک تسا لیلد نیاهب

 هک دراد دوجو كرتشم ناج کی و ینوخ يدنواشیوخ کی تسه رگید يالاک

 تیهام رد ییاتمه نیا ،مه لیلد نیمههب .دنکیم نکمم ار ياییاتمه و فطع نینچ

 ياهالاک یگنوگچ زا یشان تسا ياهطبار ،یفیک ياهطبار ،شیوخ يهدولاش و

 دنکیم کمک ام هب هتکن نیا .اهنآ نیب یّمک بسانت زا یشان هن و »ب« و »فلا«

 .میرادرب دوخ یلالدتسا يهریجنز رد ار يرگید مهم رایسب اما ،کچوک ماگ هک

 رهوج زا يروصت میاهتسناوت ،دنشاب هدوب قفوم شیب و مک نونکات ام ياهشالت رگا

 راک ار شزرا رهوج بیترت نیاهب .میشاب هتشاد شزرا لکش زا و شزرا زا ،شزرا

 زورب لکش سپس و نآ رولبت روصت يارب ییاههار سپس و میتفرگ ضرف درجم

 رهوج ارچ هک میاهدرکن تابثا زونه اما .میدرک وجتسج هتفای رولبت مسج نیا

 .دشاب راکبلط دراد قح ،دقتنم و رایشوه يهدنناوخ .تسا درجم راک ،شزرا

 ،تسا شزرا هک دنادیم )سکرام لاثم رد هچراپ ًالثم( 	»فلا« يالاک هک میتفگ

 ،هتفهن وا رد هک دراد مه يرگید یعامتجا تینیع ،شايدام تینیع ياوس دنادیم

 يارب الاک نیا .وا ِدوخ يارب طقف ًاتلاجع اما ،تسا »تینیع« .تسا »ناهنپ« و نونکم

 ًالثم( »ب« يالاک يدام يهرکیپ رد ار لکش نیا و دراد زاین یلکش هب ششزرا نایب

 باختنا راکنیا يارب ار »نماد« دیاب ًافرص و طقف »هچراپ« ایآ ،اما .دنکیم ادیپ )نماد

 شزاون ای نان ای شفک يدام يهرکیپ راکنیا يارب هک تشادن ناکما ایآ ؟دنک

 هک تسا یهیدب ؟دنک باختنا ار نیشنلد يزاوآ ای یقیسوم ياهعطق

 .دوش فوطعم نماد هب ًامتح هک تسا هدرکن روبجم ار هچراپ یسک .تسناوتیم

 ای نماد ِیگدوب نماد ینعی ،نآ هب هدش فوطعم يالاک يهرکیپ هکنیا اب ،سپ

 ششزرا نایب يارب تسا ریزگان هچراپ هک تسا یلکش …ای شفک ِیگدوب شفک

 .دشاب شفک ای نماد ،لکش نیا هک درادن یترورض لاح نیعرد اما ،دنک باختنا
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 ،تسا فطع يهطبار ِرگیدِ رس هک ،الاک نیا ندوب شفک ای نماد هک اجنآ زا سپ

 نحل و اون ای دزاسیم شفک ای نماد ،صاخ روطهب هک یصخشم راک ،تسین مهم

 ،اههرکیپ نیا زا مادکره هک تسا نیا مهم .درادن یتیمها ،دنیرفآیم ییاوآ شوخ

 هچ لوصحم درادن یتیمها ،هطبار نیا رد هک اجنآ زا و دنتسه يراک لوصحم

 راک يهدنیامن هک تسا نیا رد طقف شتیمها ،دناياهژیو و صخشم راک عون

 رد هلصافالب .دنتسه درجم راک ،یصخشت و نیعت چیهیب راک ،راک يهباثمهب

 نیا هنوگچ سکرام هک دید میهاوخ ،میدروآ الاب رد هک يزارف لقن يهمادا

 مهم ماگ نتشادرب زا شیپ اما .دنکیم لصو رگیدکی هب ار یلالدتسا ياههقلح

 نوچ »فلا« يالاک :الوا .مینک لماک هجیتن و هلمج ود اب ار شخب نیا دیاب ،يدعب

 ناشن يارب ،تسا درجم راک رولبت شندوب شزرا و تسا شزرا هک دنادیم شدوخ

 .دباییم رگید يالاک يهرکیپ رد ار لکش نیا و دراد زاین یلکش هب نآ نایب و نداد

 ندوب شزرا اهنت هن هک دوشیم ثعاب شزرا نایب و ندش فوطعم نیمه ِسفن ایناث

 تابثا و راکشآ هکلب ،دوش راکشآ درجم راک رولبت يهباثم هب رگید ياهالاک

 .تسا درجم راک ،مه شدوخ ِشزرا رهوج هک دوشیم

 نیبزیت مشچ زا هتکن نیا مراد نانیمطا و ،میدید نامثحب رد نونکات هک روطنامه

 يهئارا و فیرعت رد میاهدوبن ریزگان ًاقطنم اجنیا ات ام ،تسا هدنامن ناهنپ هدنناوخ

 رگا .میروآ نایمهب ینخس شزرا رادقم زا ،نآ لکش و رهوج ،شزرا تالوقم

 راک« جیار دح زا شیب حالطصا زا مه راب کی نونکات ام ،مشاب هدرکن هابتشا

 ،)!دوب يراسمرش يهیام ،»مزال راک« زا هدافتسا( میاهدرکن هدافتسا »مزال ًاعامتجا

 هک دیآیم لالدتسا و ثحب راکهب ینامز ًاساسا ،»مزال ًاعامتجا راک« حالطصا اریز

 رادقم ینعی ،نآ رولبتم لکش ای یعازتنا راک ای یعامتجا راک رادقم زا میهاوخب

 هک ییاههاگدید يهمه .دراد هداعلاقوف تیمها هتکن نیا .مینک تبحص شزرا

 دنانآرب و ،دناهدرکن اهر »شزرا« يهژاو يرابتعا تلالد زا زونه ار دوخ ریزگانهب

 دهاوخ مه يرادهیامرس زا سپ و هدوب مکاح اهنارود يهمه رد »شزرا نوناق« هک

 نارود ره رد ای ،مه وطسرا نارود رد :هک تسا نیا هشیمه ناشلالدتسا ساسا ،دوب
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 هرخالاب ،دناهدشیم هلدابم مهاب رشب تسد يهتخاس تالوصحم هک ییاجره رد و

 اهنامز نآ رد یتح ؛دشاب هتفرگ تروص یبسانت ای تبسن هب هلدابم نیا تسیابیم

 الط راورخ کی اب ار مدنگ تشم کی ای شوپاپ رازه اب ار هچراپ عرذ کی مه

 هرخالاب ،مه یتسیلایسوس و يرادهیامرس زا دعب يهعماج رد ،ای .دناهدرکیمن هلدابم

 دیلوت ياههخاش نیب ینیعم ریداقم هب و یتبسن هب دیاب یعامتجا راک دوجوم يورین

 ینیعم ریداقم و یتبسن هب دیاب هرخالاب تالوصحم ،دیلوت زا دعب و ،دوش میسقت

 نیا يهمه رد ،مینیبیم اراکشآ هک هنوگنامه .دنوش میسقت ناگدننک دیلوت نیب

 اهلالدتسا نیا يهمه رد .شزرا هن ،تسا شزرا رادقم لالدتسا يهیاپ ،دراوم

 راک هب راک ،يدرفهب رصحنم و نیعم یعامتجا طباور هچ رد هک دوشیم شومارف

 .دوشیم رادومن شزرا لکش رد شزرا نایب و شزرا رد رولبتم درجم راک ،درجم

 .میزادرپب ثحب مهم يهبنج نیا هب هک تسا هدیسر نآ نامز منکیم نامگ ،نونکا

 

 

 شزرا رادقم
 هب لاحبات ام هکنیا زا و دناهتشاد ردص هعس هک یناگدنناوخ يهمه زا ساپس اب

 هدرزآ نانچ ،میاهتفرگ »هدیدان« ارنآ مهم رایسب شقن و هدرکن هراشا شزرا رادقم

 .شزرا رادقم هب میزادرپیم ،دننک رظنفرص هتشون نیا ندناوخ زا هک دناهدشن رطاخ

 و هشیر اریز .دشاب نشور شیبامک کنیا مه يراددوخ نیا تلع منکیم نامگ

 اهالاک يهطبار نیب ّیمک بسانت زا ار شزرا هک یتامهافتءوس يهمه ِیلالدتسا داینب

 نیمه ًاقیقد ،تسا لئاق یخیراتارف يرابتعا »شزرا نوناق« يارب ای دنکیم جاتنتسا

 .تسا شزرا رادقم و شزرا طالتخا

 تسا یهیدب ،تسا شزرا ینیعم رادقم ،تسا شزرا هک ییالاک ره تسا یهیدب

 هن ،ریذپانییادج يوحنهب و ماگنهمه ،میداهن شزرا ار شمان ام هک یتینیع نآ هک

 يرادقم هکلب ،)هلدابم شزرا(دراد یلکش اهنت هن و )درجم راک(دراد يرهوج اهنت

 يورک ای ياهناوتسا شلکش و تسین بآ شاهیام طقف ،ام لاثم رد خی .دراد مه



 27 

 نیا ،دراد نزو هک زیچ ره ،رگید ترابعهب .دراد مه ینیعم مجح و نزو ،تسین

 رادقم نیا رگا یتح ،درادن رادقم هک ینزو روصت .تسا ینیعم رادقم هشیمه نزو

 هک دید میهاوخ و ؛تسرد اهنیا يهمه .تسین نکمم ،دشاب »یفنم« یتح ای »رفص«

 رایسب ،دشاب درجم راک ریگهزادنا دیاب هک ياهویش هب ،شزرا نتشاد رادقم نیا

 یتیفیک ،نتشاد نزو هک تسه و دوب نیارب ام رارصا اما .تسا ياهدننک نییعت يهتکن

 ،نزو ره و دراد نزو يدام ئش ره .دوشیمن جاتنتسا ای یشان شتّیمک زا هک تسا

 ياهچراپ .دنرادن نزو ًاساسا هک دراد دوجو يدامریغ ياهزیچ يرایسب اما .يرادقم

 رد اهنت هن ،دنکیم هدافتسا نماد اب یگنسمه يهطبار زا ششزرا نایب يارب هک

 رارق نماد اب ربارب ياهطبار رد مه يرادقم ظاحل زا هکلب ،نماد اب گنسمه ياهطبار

 .تسا هلدابم لباق نماد زا ینیعم دادعت اب هچراپ زا ینیعم رادقم هشیمه .دریگیم

 دیکأت اجنیا ات .تسا ربارب مه اب ناشرادقم هک تسه یکرتشم زیچ ود ره رد ینعی

 .ناشرادقم يربارب هن ،دوب كرتشم ِزیچ نآ رب ،ام لالدتسا دنور و ،ام

 اریز ،میهدب همادا ،میدروآ تسخن شخب تسخن تساریو زا هک ار يزارف الاح

 دنور نیا يهمه سکرام ینعی ؛دنکیم رتناسآ ار ثحب راک ،نآ جیاتن يواکاو

 دنچ ،يروآدای يارب ،منکیم داهنشیپ(.تسا هدییوپ هویش نیمه هب ار یلالدتسا

 .)ار شاهمادا کنیا و ؛میناوخب هرابود ار زارف نآ ،میدرگرب بقعهب هحفص

 هن هچراپ اریز ،نماد x هن و دهدیم رارق ربارب نماد کی اب اهنت ار دوخ هچراپ …«
 نماد کی و ،نیعم يرادقم هب تسا یشزرا هکلب ،تسا شزرا ساسا رد اهنت

 نیا يرارقرب اب هچراپ .هچراپ عرذ 20 هک تسا راک رادقم نامه يوتحم ًاقیقد

 اب ار دوخ هک قیرط نیا زا ]:مکی[ .دنزیم ریت کی اب ار فده دنچ ،نماد اب هطبار

 فوطعم زین شدوخ هب ،دهدیم رارق اتمه شزرا يهباثم هب رگید يالاک

 شزرا يهباثمهب شدوخهب هک قیرط نیا زا ]:مود[ .شزرا يهباثمهب :دوشیم

 یفرصم شزرا يهباثم هب دوخ زا ار شدوخ لاح نیعرد ،دوشیم فوطعم

 مینکن شومارف[ و ـ ار ششزرا رادقم هک قیرط نیا زا ]:موس[	 .دنکیم زیامتم

 هب هک یشزرا مه و دوخ يدوخهب ندوب شزرا مه :تسا ودره شزرا رادقم ]هک
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 هب ،دنکیم نایب نماد رد ـ تسا هدش يریگهزادنا ّیمک ظاحل

 لکش	 :تسا زیامتم شایجنایمیب یتسه زا هک دهدیم یلکش شایگدوبشزرا

 رد يزیچ يهباثمهب ار دوخ هویش نیاهب و الاح هک قیرط نیا زا ]:مراهچ[	 .شزرا
 الاک يهباثمهب ار دوخ یعقاو روطهب دباییم ناکما هزات ،دنایامنیمزاب زیامتمدوخ

 شزرا هک اجنآ ات هچراپ .تسا شزرا لاح نیعرد هک دیفم يزیچ ـ دنک هضرع

 هطبار رد اهنت ]هچراپ[ نآ شزرا اما	 .تاذ هب مئاق تسا يزیچ ،تسا یفرصم

 لثم الاک یعون ،نآ رد هک ياهطبار ؛دوشیم رگهولج ،نماد ًالثم ،رگید ییالاک اب

 یتیمک رد ،نیاربانب و دوشیم هداد رارق ربارب و اتمه نآ اب یفیک ظاحلهب نماد

 نیاهب .تسا ریذپهضواعم نآ اب و دوشیم نآ نیزگیاج ،تسا زرامه نآ اب نیعم

 قیرط زا اهنت تسا زیامتم شایفرصم شزرا اب هک ار شدوخ لکش شزرا ،لیلد

 ».دروآیم تسدهب ياهلدابم شزرا رد ییامنزاب

 :دناهدش فیدر روطنیا ،هریجنز نیا رد یلالدتسا ياههقلح نیاربانب

 باختنا ار نماد ِلکش راک نیا يارب ،دنک نایب ار ششزرا دهاوخیم هچراپ ـ

 .دنکیم

 یکرتشم رهوج ،یفیک ظاحلهب ودره اهنآ نوچ ،تسا نکمم هطبار نیا يرارقرب ـ

 .تسا راک نآ و دنراد

 ای هالک ،شفک دناوتیم و دنک باختنا ار نماد طقف تسین روبجم هچراپ نوچ ـ

 درجم راک هکلب ،تسین یصخشمِ راک ،كرتشمِ رهوج نیا سپ ،دنک باختنا ار زاوآ

 .تسا

 شزرا مه و دنکیم نشور ار هطبار رگیدِ رس ندوب شزرا مه هچراپ بیترت نیدب ـ

 ،ار شندوب شزرا و شندوب دیفم نیب شاینورد ضقانت نیاربانب و ار شدوخ ِندوب

 .تسالاک ،دنک اعدا دناوتیم الاح و

 يرگید يالاک ای نماد اب يدنواشیوخ لیلد هب هک تسا تسرد هک دنیبیم هچراپ ـ

 نیب هشیمه هکلب ،تسین هاوخبلد و لیبمدره هطبار نیا اما ،دنکیم رارقرب هطبار
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 زا ،سپ .تسا نکمم ،رگید يالاک فرط زا ینیعم رادقم و وا زا ینیعم رادقم

 ،هطبار نیا يرارقرب و تسا ناشکرتشمِ رهوج دوجو ،هطبار يرارقرب تلع هک اجنآ

 رد دیاب كرتشم رهوج نیا نیاربانب ،تسا دیقم و طونم ود نیا زا ینیعم ریداقم هب

 ِییاتمه ظاحلهب هطبار ینعی .دشاب هتشاد دوجو يربارب و نیعم رادقم هب ودره

 .دوشیم رارقرب یّمکِ يزرامه رد و دوشیم نکمم یفیک

 ینالوط یهار ،درجم راک رادقم يریگهزادنا يارب راک نامز زا هدافتسا ات اجنیا زا

 يرایعم راک نامز ًاملسم ،میریگب هزادنا ار یصخشم راک دوب رارق رگا ،اریز .تسین

 ،لالم ای قایتشا ،یگنرز ای یلبنت ،یتسدهریچ و تراهم دیاب اما ،دوب يرورض

 دیلوت .میدروآیم باسح هب مه ار هدننک دیلوت …و یگلصوحیب ای هلصوح

 زاین يزیچ دیلوت يارب يرتمک نامز دیاش هدنزرس و لاحرس و تسدهریچ يهدننک

 .هریغ و تسین لاحرس ای دراد يرتمک تراهم هک رگید يهدننک دیلوت زا دشاب هتشاد

 و هداس و تخاونکی راک ،میریگب هزادنا ار درجم راک تسا رارق ام هک اجنآ زا اما

 عازتنا نآ زا و نآ رد قوف تالاح و تافص يهمه زا هک يراک ،ار یناسنا توافتیب

 و تخاونکی ،ّیمک يرایعم يهباثمهب ،راک نامز هب طقف سپ ،تسا هدش

 زاین هیناث ،هقیقد ،تعاس ،زور ،هتفه ،هام ،صخشم و نیعم تاعطق هب ریذپمیسقت

 رولبت هک ،ار هتفای رولبت مسج نیا رادقم ینعی ،ار شزرا رادقم بیترت نیدب .میراد

 ياهلیک ای هنامیپ نآ ،نامز .میریگیم هزادنا راک نامز اب ،تسا درجم راک یگتفای

 .میرادیمرب شزرا ،درجم راک عبنم زا نآ اب هک تسا

 ًاعامتجا« ،يرورض و تسرد هتبلا ،يهملک ود نیا زا زونه ام مینیبیم هک روطنامه

 رادقم يریگهزادنا رایعم هک تسا نیا طقف ًاتلاجع ام فرح .مینکیمن هدافتسا »مزال

 يالاک کی شزرا رادقم يهرابرد میهاوخیم یتقو اما .تسا راک نامز ،شزرا

 رد و نیعم يراگزور رد هک راک نامز نیا هک مینیبیم ،مینک تبحص نیعم

 يرادقم ینعی ،تسین تباث يرادقم هشیمه ،تسا نیعم يرادقم ،نیعم ياهعماج

 و عون ،يروآنف ،شناد هب ،مه اب دارفا يهطبار هب ،هعماج نآ راکوزاس هب هک تسا

 .تسا دیقم و طونم ،راک يروآراب ،مالک کی رد ای راک تسبمه ،يراکمه حطس
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 و ینامز نیعم طیارش کی رد نیعم يالاک کی شزرا رادقم مییوگیم سپ

 مزال ،ًاعامتجا ینعی ،نیعم یعامتجا طیارش نآ رد هک تسا ینامز رادقم ،یناکم

 .میربیم راکهب ار »مزال ًاعامتجا راک نامز« حالطصا راب نیتسخن يارب اجنیا و ؛تسا

 زا یعالطامک ای یعالطایب رس زا دیاش ای ًاوهس ام هک يدراوم يهمه رد نیاربانب

 یتح	 ،مینزیم فرح راک يروآراب رد لوحت و رییغت رثا رد اهالاک شزرا رییغت
 رارق هدافتسا دروم مه سکرام دوخ يوس زا اهراب قیقدان يدتبتروص نیا یتقو

 نآ شزرا هنرگو ،تسا نیعم يالاک نآ شزرا رادقم رییغت نامروظنم ،دشاب هتفرگ

 .تسا هدرکن يرییغت نیرتکچوک درجم راک رولبت ناونعهب الاک

 يرادهیامرس يامن تشرس يهباثمهب شزرا
 ای میهافم ندرک رتینتفای تسد و ندرک نشور اجنیا ات ام یلصا فده هک اجنآ زا

 رادقم« و »شزرا لکش« ،»شزرا رهوج« ،»شزرا« دننام یتالوقم و تاحالطصا

 دیلوت يهویش هب شزرا صاصتخا هب تبسن حیرص ًاتبسن يوحنهب هچرگا ،دوب »شزرا

 هتکن نیا هب میهاوخیم کنیا ،میتشاد ،ياهدنکارپ اما ،نشور تاراشا يرادهیامرس

 دید زا هک دشاب نشور لاح نیعرد نایاپ رد هکيروطهب ،میزادرپب صخا روطهب

 شزرا ای(دناشزرا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد اهنت ،ناسنا راک تالوصحم ،نم

 .نآ زا سپ هن و نآ زا شیپ يدیلوت يهویش چیه رد هن و ،)دنراد

 هک یفیرعت هب دانتسا اب رگا هک میسرب یحوضو نانچ هب میهاوخ یم رگید ترابع هب

 یصخشم و یتخانشهعماج 	ياههداد هب ءاکتا اب و میراد شزرا يهیرظن رد شزرا زا

 رد ناسنا راک ِتالوصحم هک میهدب ناشن میناوتب میراد نیعم 	يهعماج کی زا هک

 .تسین يرادهیامرس ًاعطق هعماج نآ هک دشاب یهیدب ،دنتسین شزرا هعماج نآ

 رد ،تسا دحاو و نیعم زیچ کی هک ناسنا راک لوصحم ارچ هک تسا نیا شسرپ

 رس مه اب یتح زیچ ود نیا و تسا زیچ ود لاح نیعرد ،نیعم یخیرات طیارش کی

 اجک زا يزابهدبعش نیا و يزیمآزار نیا ؟دنرگیدکی لباقم يهطقن و دنرادن شزاس

 و دیفم زیچ کی ناونعهب تسا رارق هک يزیم ارچ ،سکرام لاثم رد ای ؟دیآیم

 ربارب رد و دنکیم هنوراو ار دوخ ،دتسیاب شیاهاپ رس ناسنا زاین يهدنروآرب
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 ار زیچ کی یعامتجا تلصخ اهناسنا ارچ ؟دتسیایم رس يور رگید ياهالاک

 هک يداقتعا و نامیا نانچ اب مهنآ ،دننکیم یقلت زیچ نآ یعیبط تلصخ نوچمه

 تسا هدوب روطنیمه هشیمه ایآ ؟دنریگب رارق عاعشلاتحت شایعیبط ياهتلصخ

 ؟دوب دهاوخ و

 يهراوتب تشرس هب طوبرم ناشخرد رایسب و هاتوک شخب رد سکرام هناتخبشوخ

 هک ،تسا هداد خساپ شسرپ نیا هب یحوضو نانچ اب مکی دلج لاتیپاک رد الاک

 یلیالد نیرتيوق شخب نیا رد هک هژیوهب ؛تسین يرگید خساپ چیه هب زاین ًابیرقت

 هئارا سکرام ِدوخ يوس زا دنشاب شزرا زا یخیراتارف یکرد يانبم دنناوتیم هک

 ِعوضوم راب اهدص هتکن نیا هچرگا ،سکرام راثآ رد ییاج رتمک رد و دناهدش

 تفای تسد يدهاوش هب ینشور نیا اب ناوتیم ،تسا هدوب دنلب و هاتوک ياههراشا

 همشچرس اجک زا شزرا زا یخیراتارف تفایرد مهافتءوس و ههبش دنهدیم ناشن هک

 .دریگیم

 نآ میشوکیم سپس و سکرام خساپ رب رتینالوط یکدنا مینکیم یثکم تسخن ام

 سکرام .میریگب تمدخهب يرتشیب و رگید ياهلالدتسا و اهلیثمت بلاق رد ار

 لکش هک ینامز ،ناسنا راک لوصحم يهنوگامعم و زیمآزار تشرس نیا :دسرپیم

 زا دناوتیمن يزیمآزار نیا :دهدیم خساپ و ؟دیآیم اجک زا ،دریگیم دوخب الاک

 هشیمه بوچ الثم .دشاب هدش یشان راک لوصحم دیفم تلصخ ای یعیبط تلصخ

 ار ناسنا زا ینیعم زاین هک یئیش ناونعهب ،زیم هب شندش لیدبت و تسا هدوب بوچ

 زا یلدنص ای زیم نتخاس و بوچ زا هدافتسا .تسین يزیمآزار زیچ ،دنکیم فرطرب

 مه يرادهیامرس زا دعب دناوتیم و تسا هدوب لومعم يرادهیامرس زا شیپ ،نآ

 نیا تلع راک لوصحم یفرصم ای یعیبط تلصخ ،سپ .دشاب ناسنا راک زا ياهزوح

 و دوشیم بلاج رایسب ًاعقاو دعبهب اجنیا زا و ـ دیوگیم سکرام .تسین يزیمآزار

 ،فاصنا اب دیاب ناشنافلاخم هچ و شزرا یخیراتارف هاگدید ناهاوخاوه هچ

 :هک ـ دننک لابند ار سکرام لالدتسا يهلمج هب هلمج يرتشیب تیارد و يرایشوه

 ):مروآیم ار یناملآ يهملک لصا تسخن نم( زا یشان دناوت یمن يزیمآزار نیا

Wertbestimmungen شزرا تافص« ناوتیم ار حالطصا نیا .دشاب مه«، 
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 همجرت لیبق نیا زا و »شزرا ياهیگژیو« ،»شزرا ياهنیعت« ،»شزرا ياهتلصخ«

 ای »تافص« نیا يرامشرب هب حوضو اب سکرام هناتخبشوخ هک اجنآ زا .درک

 ثحب نادرگرس ار دوخ میرادن يزاین هجوچیههب ام ،دزادرپیم …ای »تانیعت«

 يهمادا یگداس يارب طقف .مینکب اهيراوشد عون نیا و بسانم لداعم و همجرت

 ات هس شزرا ياهنیعت دیوگیم سکرام .مینکیم هدافتسا »اهنیعت« لداعم زا ثحب

 :دنتسه

 راک يورین فرص دنمزاین لوصحم کی ندش هتخاس :راک يورین فرص یکی ـ

 و ناوختسا و اپ و تسد و شناور و ناج و ساسحا و زغم راک ؛تسا دازیمدآ

 ار نیعت نیا هشیمه ،ناسنا راک لوصحم .تسین راک رد ياهعاسلاقلخ .شتالضع

 .تشاد دهاوخ و تسا هتشاد

 و راک ینیعم رادقم فرص هب هشیمه ،لوصحم کی نتخاس :راک رادقم مود ـ

 نیعم لوصحم کی نتخاس هک هتکن نیا و تسا هتشاد زاین ینیعم نامز نیاربانب

 ینعی ،مود نیعت ،سپ .تسا هدوب اهناسنا هجوت دروم هشیمه ،دراد زاین نامز ردقچ

 .تسا طوبرم شزرا ِیخیراتارف صاوخ هب مه راک نامز

 رد ،ناشنیرتهداس یتح ،ناسنا تخاس تالوصحم يهمه :یعامتجا يهطبار موس ـ

 يرادهیامرس زا شیپ .دناهدمآ دوجوهب اهناسنا نیب یعامتجا يهطبار کی طیارش

 .دوب دهاوخ نینچ مه نآ زا دعب ،تسا هدوب نینچ

 دیلوت يهویش ناشنتشرس و یگژیو هک ،ییالاک لکش زیمآزار تشرس سپ

 نیا زا هن و تسا یشان لوصحم یفرصم و یعیبط تیصاخ زا هن ،تسا يرادهیامرس

 .اهناسنا نیب یعامتجا يهطبار و راک نامز ،راک يورین فرص :یشزرا نیعت هس

 و دوجوم يرادهیامرس زا سپ و شیپ یخیرات ياهنارود يهمه رد ،همه اهنیا

 دیدرت ياج چیه هکنیا يارب ،نیعت هس نیا يرامشرب زا دعب سکرام .دنتسه نکمم

 .دروآیم مه یلیمکت لاثم ود ،دنوش مهفریش یلاها يهمه و دنامن یقاب یماهبا و

 هداتفارود ياهریزج رد هک ییاهنتِ ناسنا ،هئوزورک نوسنیبار فورعم ناتساد یکی

 هکنیا يارب ،شمکش ندرک ریس يارب ،شیوخ ياقب يارب دیاب و تسا هداتفاریگ

 شاهلصوح »تغارف تاقوا« رد هکنیا يارب یتح ،دشاب هتشاد یهانپرس و شوپنت
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 نیب ار شاهرفن کی و دوجوم يورین ،دشاب هتشاد يایمرگرس و دورن رس

 دزاسب ار شیاهرازبا دیاب هک دنادیم مه نوسنیبار .دنک میسقت فلتخم ياهتیلاعف

 اهنت .دراد زاین ینیعم نامز هب اهراک نیا زا مادکره فرص يارب و دزپب ار شیاذغ و

 ؛تسا »یعامتجا يهطبار« نیعت ،تسا بیاغ یعقاو روطب لاثم نیا رد هک ینیعت

 و شتالایخ اب نوسنیبار مه ار نیعت نیا منکیم نامگ اما .تساهنت نوسنیبار نوچ

 دازآ و هتسبمه ناگدننک دیلوت يهعماج ،مود لاثم !دنکیم ناربج شتارطاخ اب

 ره .تسین رگید ياهنوگهب عضو مه اجنیا رد .يرادهیامرسدعبام ياهعماج ؛تسا

 میظنت ینعی ،مود نیعت هک دنکیم دیکأت یتح سکرام .دنراد دوجو شزرا نیعت هس

 و یگتسبمه مه ات ،دوش هعماج نوگانوگ ياهتیلاعف فرص دیاب هک يراک رادقم

 سکرام لوقهب ای ،دوش نیمأت هعماج دارفا رتهب و رتشیب یتخبشوخ مه و يدازآ مه

 رد ای هزات طیارش نیا رد هتبلا .دنکیم ادیپ يرتشیب تیمها ،»یعامتجا يرادباسح«

 دوخ زا شیپ ياهنارود يهمه اب هک دراد دوجو مهم یگژیو کی ،لاثم نیا

 .تخادرپ میهاوخ نآ هب يدوزهب نامگیب ام و تسا توافتم

 رگا :دسرپیم سکرام .مینک لیمکت و رارکت ار هلئسم تروص میهاوخیم ًاتلاجع

 اجک زا سپ ،دریگیمن همشچرس اهعبنم نیا زا کیچیه زا ییالاک لکش يزیمآزار

 .لکش نیمه ِدوخ زا :دهدیم خساپ هملک راهج رد و ؟دیآیم

 يرتشیب حیضوت سکرام زا و میهدیمن تیاضر ،هملک راهچ نیا هب ام اما

 رصحنمِ یگژیو نیا ،ییالاک لکشِ يزیمآزار نیا ،دیوگیم سکرام .میهاوخیم

 :بیترت هب هک تسا یشان نآ زا ،يرادهیامرس دیلوت يهویش درفهب

 هب ،دراد هناگی یتشرس ،دوش فرص هک يوحن ره هب ناسنا تیلاعف و راک هکنیا •

 ؛دیآیمرد تالوصحم ِشزرا ِتیئیش ِنوگزیچ ِلکش

 شزرا رادقم لکش هب ،دراد زاین لوصحم کی دیلوت يارب ناسنا هک ینامز •

 ؛دیآیمرد

 ینعی .دیآیمرد ءایشا نیب يهطبار لکش هب ،رگیدکی اب ناگدننک دیلوت يهطبار •
 اب لیلد نیا هب ار ناشراک تالوصحم اهناسنا ،اهنارود يهمه رد رگا



 34 

 ،دنتسنادیم دوخ راک لوصحم ار اهنآ هک دندرکیم هلدابم رگیدکی

 هلدابم مه اب ار ناشتالوصحم هک قیرطنیا زا اهناسنا ،سکعرب الاح

 رارق رگیدکی رباربرد یناسنا راک يهباثم هب ار ناشیاهراک ،دننکیم

 .دنهدیم

 نیب یعامتجا يهطبار قیرط زا ءایشا نیب يهطبار هکنیا ياجب ،مالک کی رد

 و رارقرب ءایشا نیب یعامتجا يهطبار قیرط زا اهناسنا يهطبار ،دوش رارقرب اهناسنا

 .دوشیم میظنت

 شزرا ندوب یخیراتارف هب هک یهاگدید فیلکت دیاب ًافاصنا اجنیا ات منکیم نامگ

 هوالعهب .دشاب هدش نشور ،تسا لئاق اهنارود يهمه رب »شزرا نوناق تموکح« و

 هاگدید رد ار شزرا لکش تیمها قحهب هک ینازادرپهیرظن شاداپ منکیم رکف

 دیاب .دشاب هدش هداد ،دناهدرک هتسجرب شزرا يهیرظن ِیتسیسکرام و یسکرام

 هک دورن ینازابهدبعش تراغ هب ناشراک يهویم هکنآ طرش هب ،دوب ناشرازگساپس

 رمک ،شزرا يهیاپلوپ يهیرظن ندروآرد روگ زا هب ،»شزرا لکش« یمهف جک رد

 هب ،»یفسلف« حالطصاب ياهيزادرپترابع بلاق رد ،نآ زا رتدب ای دناهتسب »تمه«

 خساپ هچرگا ،ورنیمه زا .دناهدروآ يور يرادهیامرس دیلوت طباور هیجوت و دییأت

 و اهلیثمت بلاق رد ار اهلالدتسا نیمه ملیام ،دوب یفاک و حضاو یتسارب سکرام

 .منک رارکت يرگید نیهارب

 عون کی ای میزاسب ماع یتفص ،اهزیچ كرتشم تایصوصخ زا عازتنا اب میناوتیم ام

 ًالثم .دشاب قلعتم اهنآ هب ای ،كرتشم اهنآ رد ،زیچ نآ هک مینک فیرعت هقبط ای

 »یگدنزخ« ای »یگدنرپ« تفص ،تاناویح زا ییاههتسد رد ینیعم تیلباق زا میناوتیم

 میناوتب هک يروطب .مینک فیرعت ار »ناگدنزخ« و »ناگدنرپ« ياهعون ای میزاسب ار

 نیا زا و »تسا هدنزخ رام« ای »تسا هدنرپ باقع« ای »تسا هدنرپ رتوبک« مییوگب

 میناوتب هک يروطب ،مینک فیرعت ار »ناویح« عون میناوتیم بیترت نیمه هب .لیبق

 زا و »تسا ناویح کشجنگ« ای »تسا ناویح هبرگ« ای »تسا ناویح گنلپ« مییوگب

 ،یگدوب ناویح و یگدنزخ ،یگدنرپ مینادیم دراوم نیا يهمه رد .لیبق نیا

 يدوخب و میاهتخاس صخشم تادوجوم صاوخ زا عازتنا اب ام هک دنایلک یمیهافم
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 ،رتیهیدب و رتنشور مه زاب ترابع هب .دنرادن یجراخ و یعقاو دوجو دوخ

 و یعقاو دوجو ناویح و هدنرپ اما ،دنراد یعقاو دوجو »رام« و »گنلپ« ،»رتوبک«

 .دنرادن سوملم

 ار صخشم یتالوصحم هک یصخشم ياهراک زا میناوتیم ساسا نیمهرب ًاقیقد

 و ماع موهفم و مینک عازتنا ،دنراد ینیعم يهدیاف و فده و اهیگژیو هک دنزاسیم

 و یگدنسیر راک صخشم تفص زا عازتنا اب ینعی .میزاسب ار راک درجم و یعازتنا

 ،دننکیم دیلوت ار سابل و هچراپ و خن صخشم تالوصحم هک یگدنزود و یگدنفاب

 یگدنفاب و یگدنسیر ياهراک لوصحم سابل و هچراپ و خن مییوگب هکنیا ياجهب

 یهیدب مه تلاح نیا رد .دنراک لوصحم همه اهنآ مییوگب ،دنتسه یگدنزود و

 یجراخ دوجو و .دناماع و یعازتنا یمیهافم »لوصحم« مه و راک مه هک تسا

 .صخشم ياهراک لوصحم و تسا صخشم ياهراک دراد دوجو هچنآ .دنرادن

 نآ زا سپ و شیپ دیلوت ياههویش يهمه زا ار يرادهیامرس دیلوت يهویش هچنآ

 شندوب دیفم و صخشم يهیواز زا هن ،لوصحم هک تسا نیمه ًاقیقد ،دنکیم زیامتم

 ،دراد تینیع و تیصخش ،شندوب صخشم راک لوصحم يهیواز زا هن نیاربانب و

 اب ینعی ،زین شندوب راک دسجت و رولبت يهیواز زا ،شندوب شزرا يهیواز زا هکلب

 ،دنتسه راک نآ يهدننک صخشم ياهیگژیو هک ییاهزیچ نآ يهمه نتفرگ هدیدان

 هب .تسا لوصحم تیصخش رب مکاح و بلاغ هجو ،مود تینیع نیا و دراد تینیع

 ،ماع یموهفم رگید ،یعازتنا راک ای درجم راک ،راک اجنیا رد .تسالاک لیلد نیمه

 شاف ار زار نیا شزرا ِلکش .تسا هتفایرکیپ یماع هکلب ،تسین ینهذ و یعازتنا

 اما ؛تسا هدرک لدبم درجم راک هب ار راک هک نیعم و دوجوم یطباور ِزار ؛دنکیم

 هکلب ،دنکیم نییعت ار شزرا رادقم هک تسین هلدابم نیا« .دنیرفآیمن ار طباور نیا

 ».دنکیم میظنت ار هلدابم تبسن هک تسا شزرا رادقم نیا سکعرب

 یعامتجا تینیع ءانتبا هک تسا نیا شزرا یقفا و يدومع )ياه(هیرظن فده رگا

 قیرط زا ار شزرا نیا تینیع ندش راکشآ و )يدومع روطب(درجم راک رب ار شزرا

 تابثا )یقفا روطب( شزرا لکش رد و اهالاک نیب یشزرا يهطبار رد شزرا نایب
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 وسکی زا ،لباقتم و رفانتم يهیرظن ود ناونعهب اما .تسا دنمدوس ياهیرظن ،دنک

 .دناهدننک هارجک رگید يوس زا و صقان

 ِدوجوم ًاعقاو و ینیع یگتفایرکیپ هک دنادیم »فلا« يالاک ،شزرا نایب يهطبار رد

 ِنایب يارب یلکش و ياهویش يوجتسج رد و تسا یعازتنا و درجم راک ای ماع رما

 ،لکش نیا ناونعهب »ب« يالاک باختنا .تسا شیوخ یعقاو تیصخش و دوجو نیا

 دیوگیم سکرام .تسا یگتفایرکیپ ای دسجت نیا نایب يارب یلکش باختنا

 راک لوصحم ییالاک لکش ناشنتشرس بیترت نیا هب و ،شزرا نایب ناشنتشرس

 و سوسحم رما« نآ قیرط زا هک تسا يا»یگنوراو« زا ترابع شزرا لکش و

 يهباثمهب اهنت« ،»ب« يالاک يدام يهرکیپ ای یفرصم شزرا ینعی ،»صخشم

 ـ ماع رما ،سکعرب و ؛دراد رابتعا« شزرا ینعی ،»یعازتنا ـ ماع رما يریذپلکش

 رد اهالاک هک یلکش« ،)تسخن تساریو(»تسین صخشم رما يارب یتفص یعازتنا

 ،دنراد رابتعا یناسنا راک زا ییاههتخل يهباثمهب ،اهشزرا يهباثمهب اهنآ بلاغ

 ای شزرا لکش و راک یعامتجا لکش ،هجیتنرد .تسا ناشیعامتجا لکش

 ياههلمج هکنیا )اجنامه(».دنانامه و یکی يریباعت ،يریذپهلدابم لکش

 مدصق ،منکیم لقن لاتیپاک تسخن شخب تسخن تساریو زا ًامیقتسم ار سکرام

 يارب يرتقیقد و رتاسر ،رتهب نایب و نابز .تسین قثوم عبنم و عجرم زا رابتعا بسک

 .منکیمن ادیپ لالدتسا يهئارا

 و تحارص سکرام ،میتخاس تاناویح يارب هک یعاونا و میهافم يهنومن رد یتح

 ییاهسفق رد .شحو غاب هب دیاهتفر دینکب ار شروصت .دراد یندرکنرواب یتهادب

 هتسشن يدوجوم ،رخآ سفق رد و دینیبیم …و راتفک و ربب و گرگ و ریش یپردیپ

 ياههوشع زا رپ و رتراوطارپ ،رتدنمتردق ،رتادصورسرپ ،رتاعدمرپ همه زا ،تسا

 نم .رگید کیچیه هن و ،رام هن ،ربب هن ،مریش هن نم هک تسا یعدم و زیمآزار

 و اهربب ،اهریش رانک رد ییوگ هکنانچ« سکرام يهتفگب .ناویح ِدوخ .ماناویح

 ریز ار …اهعون و اهسنج هک رگید یعقاو تاناویح عاونا يهمه و اهشوگرخ
 و درفنم یبایرکیپ هک دراد دوجو مه رگید ناویح کی ،دنروآیم عمج مان کی
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 زرامه لکش هب شزرا لکش هک هاگنآ ینعی )اجنامه(».تسا تاناویح يهمه مسجم

 ،دباییم یسیدرگد لوپ ِلکش هب لکش نیا و ماع ِزرامه لکش هب زرامه لکش و

ِ تاناویح رانک رد تسا ناویح یگتفایرکیپ نوچمه ،رگید ياهالاک رانک رد لوپ

 .رگید ِیعقاو

 نایب يارب ام هک میتفگ اجنآ .راتشون نیا زاغآ رد بیس يهشیدنا لاثم هب میدرگزاب

 هک میدرک هراشا و مینک باختنا ار یفلتخم ياهلکش میناوتیم ،بیس يهشیدنا

 و یعامتجا لاوحا و عاضوا زا تسا یعبات اهلکش نیا باختنا و دوجو ناکما

 رتهتسجرب يهناشن هچنآ هک میتفریذپ و میدرک دیکأت یتح .ناسنا یگدنز یخیرات

 لکش ًاتدمع ،تساوتحم کی نایب یخیرات و یعامتجا طیارش زیمت يارب يرتهژیو و

 .دراد ار يرتماع و رتهدرتسگ یخیرات و یعامتجا رابتعا يهزوح ،اوتحم و تسا نایب

 هدش يايوهام ینوگرگد نانچ راچد اوتحم رگا ،تسا هدننکنییعت »اما« نیا و ،اما

 مهارف ار نیون یتیهام و لسن زا ،نیون ياهلکش باختنا و شیادیپ ناکما هک دشاب

 باختنا و شیوخ نایب ِلکش يوجتسج رد هک تساوتحم نیا هاگنآ ،دشاب هدروآ

 و درجم راک ِنونکم تینیع هک تسا یبلاق ،شزرا ِلکش .تسا هژیو نایب ِلکش نیا

 .دنکیم تیؤر لباق ار ،شزرا ،شرولبت

 ،اتوگ يهمانرب دقن رد رگید و تسخن تساریو نیمه رد یکی ،سکرام يهراشا ود

 هچ ،تسا دازآ و هتسبمه ناگدننک دیلوت يهعماج رس رب تبحص هک یماگنه

 تالوصحم دیلوت يارب یناسنا راک يورین فرص زا تسخن تساریو رد هک ییاجنآ

 دوجوم يورین صیصخت زا اتوگ يهمانرب دقن رد هک ییاج هچ و دنکیم تبحص

 ودره رد ،دزادرپیم یعامتجا یگدنز يرورض و فلتخم ياههزوح هب هعماج راک

 ،کنیا .اوتحم مه ،تسا هدرک رییغت ،لکش مه ،هعماج نیا رد دیوگیم اج

 زا ،دوشیمن رادومن شزرا لکش رد و درادن ییالاک زیمآزار لکش ،راک لوصحم

 .تسین درجم راک رگید ،مه راک ینعی ،اوتحم هک ورنآ
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 اهتشونیپ

 ،»جراخ« ،»نوریب« ینعی ،aus دنوشیپ زا تسا یبیکرت ausdrucken لعف 1

 يدر ،نداد راشف يانعم هب drucken و یناعم لیبق نیا زا و »ارو«

 عارتخا زا دعب مه لیلد نیمه هب .عابطنا ای نتشاذگ رثا ،نداهن ياجرب

 رد اریز ،تسا هدش هدافتسا مه »ندرک پاچ« يارب لعف نیمه زا ،پاچ

 یکاکح تخس يهحفص کی يور هک ییاههناشن ساسا رد مه پاچ

 هچراپ ،ذغاک رب تخس يهحفص نیا راشف و يراکرهوج زا دعب ،دناهدش

 یبیکرت لعف ورنیمه زا .دندنبیم شقن نآرب ،يرگید يهحفص ره ای

ausdrucken راکب يرکف ای يرظن ای ياهشیدنا زاربا ای نایب يانعم هب 

 ار يروظنم ای فده ،يراتفر ای رادرک دشاب رارق طقف رگا یتح .دوریم

 يارب هک یهورگ ًالثم .دوشیم هدافتسا لعف نیمه زا مه زاب ،دنک نایب

 قیرطنیا زا دنهاوخیم ،دننزیم ییامیپهار هب تسد ناشتایرظن مالعا

 Ausdruck ای دننک ausdrucken ار ناشیاههتساوخ

verleihen. 

 .دناهتشادن يدایز تمحز نامجرتم ،یسیلگنا ياهنابز هب لاتیپاک يهمجرت رد

 رد دننامه رایسب يوحن بیکرت اب یتح و هشیرمه ،هداوناخمه ياههژاو اریز

 و express لعف زا یسیلگنا يهمجرت رد لیلد نیمه هب .تسا هدوب ناششرتسد

 يوحن و يوغل بیکرت اب ودره هک تسا هدش هدافتسا exprimer زا هسنارف رد

 اب هک ینازیزع شاک(.دنتسه ex – primer و ex – press عقاورد ،دننامه

 ،ینیچ ،یبرع ،یکرت ،ینانوی ،ییایناپسا ،ییایلاتیا ،دنیانشآ رگید ياهنابز

 لیمکت ار ههایس نیا ،اهنابز نیا هب لاتیپاک يهمجرت يهسیاقم اب …یسور
 )دندرکیم
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 راک ،لداعم کی رس رب يدادرارق قفاوت زا هتشذگ ،»ندرک نایب« لعف باختنا

 نخس و هشیدنا نایب حیرص ياهانعم رد هک دید میهاوخ ،دنکیم ناسآ ار ندناوخ

 ار رطاخ نانیمطا نیا ام هب و دوریم راکهب زین سکرام يوس زا روظنم نایب و نتفگ

 .میوریمن ییاطخ هار ،وا ِشزرا يهیرظن نایب رد هک دهدیم

 زا فافش و نیرولب ياهتخل ؛راک زج تسین يزیچ هچراپ ،شزرا يهباثمهب« 2

 هک اجنآ ات .تسا رات و هریت رایسب نیرولب زیچ نیا اما تیعقاو رد .راک

 زا ياهراپ ره هک درک شومارف دیابن ـ دوشیم فشک زیچ نیا رد يراک

 یناسنا زیامتیب راک ،راک نیا هک	 ـ دهدیمن ناشن ار راک ،الاک رکیپ
 اهنیا هک ؛لیبق نیا زا و ،تسا یگدنسیر ،تسا یگدنفاب هکلب ،تسین

 داوم اب هکلب ،دنزاسیمن ]ار شزرا رهوج ینعی[شرهوج هجوچیههب زین

 ِنایب يهباثمهب طقف ار هچراپ ناوتب هکنآ يارب .دناهتخیمآ مههب یعیبط

 هچ دید دیاب زیچ ره زا لبق ،درک زیامتم و صخاش یناسنا راک راوئش

 نودب ،یناسنا راک تیئیش .دزاسیم زیچ کی ،نایب نیا زا ًاعقاو يزیچ

 ًاترورض ینعی ؛تسا یعازتنا يرما ْدوخ ،يرگید ياوتحم و تیفیک چیه

 هب قلعتم و هشیدنا رد تسا يزیچ ،تسا یعازتنا یتیئیش

 يهتفاب ]میورب شیپ روطنیا رگا[ .)Gedankending(هشیدنا

 دنتسین لایخ[ اهالاک اما .چوپ و یهاو تالایخ هب دوشیم لیدبت ناتک

 دیاب ای دنشاب يدام دیاب ،دنتسه هچ ره اهنآ .دنایعقاو ییاهزیچ ]و

 ینیعم رادقم ،هچراپ دیلوت رد .دنهد ناشن ناشيدام طباور رد ار دوخ

 ًافرص هچراپ شزرا .تسا هدش فرَص یناسنا راک يورین

 هدش فَرص هنوگنیدب هک تسا يراک راوئش )Reflex(باتزاب

 یشزرا يهطبار رد .دوشیمن هدیباتزاب هچراپ ِدوخ رکیپ رد اما ،تسا

 نایب و )offenbart(دنکیم شاف ار دوخ شزرا هک تسا نماد اب

 ندادرارق اتمه اب هچراپ .دروآیم تسدهب ار شسمل لباق و سوسحم



 40 

 شزرا يهباثمهب هک لاح نیعرد ،شدوخ اب شزرا يهباثمهب نماد

 ِشزراِ يرادیدپ ِلکش هب ار نماد ،تسا زیامتم نآ اب یفرصم

 ششزرا لکش هب ؛دنکیم لدبم ،هچراپ يهرکیپ اب لباقت رد ،هچراپ

 )تسخن تساریو ،تسخن لصف(».شایعیبط لکش اب زیامت رد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

 

 

 

 ینیرفآشزرا و هدنز راک
 

 مود شخب ـ شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 

	 

 دصق شزرا يهیرظن یشیدنازاب نوماریپ ییاهراتشون هلسلس زا شخب نیمود رد

 اهراتشون نیا ِتسخن شخب راشتنا زا سپ اما .میزادرپب یبسن یفاضا شزرا هب میتشاد

 هک دمآ شیپ ییاهوگتفگ و اهثحب »رادقم ،لکش ،رهوج :شزرا« ناونع ریز

 یبسن یفاضا شزرا هب طوبرم شخب هب تسخن شخب دنویپ يارب ینایم ياهقلح حرط

 ناوتیم ار اهوگتفگ و اهثحب نیا روحم نیرتمهم .دنکیم دنمدوس و ریزگان ار

 شزرا شنیرفآ لماع و ءاشنم ارچ هک درک يدنبتروص شسرپ و داقتنا نیا لوح

 هک يرگید رصانع و لماوع ارچ ؟تسا یناسنا يهدنز راک فرَص ًارصحنم و اهنت

 ؟دنرادن شزرا ِدیلوت رد یشقن ،دننکیم افیا شقن دیلوت دنیآرف رد نامگیب

 رادروخرب یفاک و مزال تقد زا زونه هتبلا ،قوف يهویش هب شسرپ يدنبتروص

 ات وسکی زا هک میاهدیزگرب ورنآ زا ار ماع شیبامک تروص نیا ام اما ،تسین

 رگید يوس زا و دشاب دننامه تاداقتنا و روبزم داقتنا يهدنریگربرد ناکما دحرس

 رتقیقد ار يدنبتروص نآ ،خساپ هوجو هب ندیشخب نیعت اب و نآ هب خساپ دنیآرف رد

 نیعرد ،يدنبتروص نآ قیقدت يارب شالت نیمه هنوگهچ هک میهد ناشن و مینک

 .تسه زین نآِ خساپ ِهوجو يهدنزاس لاح
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 هدافتسا ییاههنومن زا لاح نیعرد و دشاب رتنشور شسرپ يهزوح هکنآ يارب

 ضرف نینچ ،دنوشیم حرط راکشآ یناهاوگ يهباثم هب داقتنا نآ رد ًاررکم هک مینک

 :میریگیم

 ریز دنور لماش دیلوت دنیآرف زا یشخب ،یندیشون عون کی زا ییاهيرطب ِدیلوت رد

 هاگراک نیمه رد نآ دیلوت ًالثم( ینیشیپ ییاهدنور نایرج رد یندیشون عیام :تسا

 وحن نیدب و هدش هدامآ )هریغ ای و مزال ياهعبنم رد نآ ندرک رابنا و دیرخ ای

 نیدب .دوشیم يراج دیلوت طخ کی زاغآ رد ینیعم ریش زا هک دراد رارق رایتخارد

 ضحم هب و دوشیم يراج هباشون ،نآ ریز يرطب نتفرگ رارق ضحم هب هک بیترت

 عیام لثم( ینیشیپ يدنور رد مه یلاخ ياهيرطب .دوشیم عطق يرطب نتفر رانک

 رد ینیعم ياج رد و دنرایتخارد و هدامآ )… ،دیرخ ،دیلوت قیرط زا یندیشون
 ندش هدافتسا ضحم هب هک دراد دوجو مه ییاهدنور .دنراد رارق دیلوت طخ یکیدزن

 ياهدنور نیا يهمه مینک ضرف .دنکیم نیزگیاج ار اهنآ ،یلاخ ياهيرطب

 ،دنوش هتفرگ هدیدان لوصحم دیلوت يارب ام فیرعت رد لمکم ای یبناج و ینیشیپ

 و عوضوم ،یندیشون يواح ياهيرطب دیلوت ینعی ،لوصحم دیلوت هکيروطهب

 دیلوت طخ ود ام یضرفِ رادهیامرس ،دیلوت نیا يزادناهار يارب .دشاب دیلوت فده

 رگراک کی »فلا« دیلوت طخ يارب .دروآیم مهارف دننامه دصرددص ًابیرقت

 نیا زا ترابع ًارصحنم شراک و دنکیم راک تعاس 8 هنازور هک دنکیم مادختسا

 لمح دیلوت طخ یکیدزن رد ناشهدشرابنا لحم زا ار یلاخ ياهيرطب :هک تسا

 ،دنک لرتنک )… ،ندوب ناسکی ،ندوب زیمت ،ندوب ملاس( ار اهيرطب تیفیک ،دنک
 مین نازیم هب ار يرطب ره ،دهد رارق یندیشون عیام ریش ریز ار يرطب ره کت کت

 ،دنک رپ ،تسا هدیسر ینیعم يهناشن هب يرطب رد عیام حطس هک ییاج ات ینعی ،رتیل

 هنوراو اب رابکی ،ددنبیم ار يرطب رس کتشت هک دراذگب یهاگتسد ریز ارنآ

 ًاتیاهن و تسا هدش راوس یتسردهب و یبوخهب کتشت هک دنک لرتنک يرطب ندرک

 زا ،دیلوت زا يرگید دنور يهلیسوهب هک دراذگب ینیعم يهطقن رد ار هدشرپ يرطب

 تسا نیا لوصحم دیلوت رد ام ضرف .تفای دهاوخ لاقتنا يرگید ياج هب اجنآ
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 لوصحم ،تفرگ رارق يدعب لاقتنا يارب ینیعم يهطقن رد هدشرپ ِيرطب هکنیمه هک

 لرتنک يهفیظو ود رگراک هک مینک ضرف میناوتیم نمض رد .تسا هدش دیلوت

 يرگید و یندیشون عیام گنر و تظلغ لرتنک یکی .دشاب هتشاد مه رگید يهدننک

 تسا مامتا هب ور یلاخ ياهيرطب دادعت دنیبب رگا ًالثم .راک داوم ندوب هدامآ ِلرتنک

 ِلاح رد عیام گنر ای تظلغ ای و ،دوشیمن نیزگیاج هدش فیرعت يهمانرب هب انب و

 دراو ار ینیعم ياههداد ،دراد رارق وا تسد رانک هک يرتویپماک رد دیاب ،تسا رییغت

 .دنک یناسرربخ رگید ياهشخب هب و دنک

 رادهیامرس ،تسا »فلا« دیلوت طخ دننام دصرددص ًابیرقت هک »ب« دیلوت طخ يارب

 .دنکیم )هراجا(»مادختسا« ای درخیم ای ،دنکیم هیهت تابُر کی رگراک ياجهب

 دیلوت طخ رد هک تسا نامه دصرددص ،هفیظو !»ویاف ربمان« میراذگب ار شمسا

 هدافتسا »دننامه ًابیرقت« تفص زا دیلوت طخ ود نیا فیصوت رد هکنیا .تسا »فلا«

 هب »ویاف ربمان« ًالثم .دراد دوجو ییاهقرف ًاملسم هک تسا تلع نیا هب ،مینکیم

 هب »!ياف ياو« قیرط زا شدوخ هکارچ ،درادن جایتحا شتسد رانک رد يرتویپماک

 یگدامآ ای عیام تیفیک لرتنک نایرج رد یناسرربخ ياهراک و تسا لصو متسیس

 متسیس هب »ندرک رکف« لمع اب ماگنهمه و دوخ »زغم« قیرط زا ًامیقتسم ار هیلوا داوم

 .دنکیم لقتنم

 یتعاس ینعی ،لوصحم کی هقیقد ره رد دشاب رداق رگراک هک میریگب ضرف کنیا

 4 هقیقد ره رد »ویاف ربمان« و دنک دیلوت ات480 هتعاس 8 راکهنازور لوط رد و ات60

 دیلوت يرطب 1920 ،هتعاس 8 »راک« هنازور لوط رد و ات240 یتعاس ینعی ،لوصحم

 يرگا و اما چیهیب يروآراب ظاحلهب »ب« دیلوت طخ هک تسا یهیدب نیاربانب .دنک

 نتخادنا هار يارب رادهیامرس لیلد نیرتمهم دیاش و دراد يرترب »فلا« دیلوت طخ رب

 هک تفرگ هدیدان دیابن هتبلا .دشاب هدوب نیمه »ویاف ربمان« کمک هب »ب« دیلوت طخ

 رب زین يرگید مهم رایسب ياهيرترب ،رتشیب لوصحم دیلوت رب هوالع »ویاف ربمان«

 :هلمج زا ،دراد رگراک

 يرتشیب بتارم هب تقد اب ًاملسم »ویاف ربمان« :راک ینف دنیآرف رد يرترب )فلا

 ًاقیقد يرطب يهناهد ،هن ای دراد ار مزال تیفیک يرطب هک دهد صیخشت دناوتیم
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 ،ای تسا هدش يرطب دراو عیام رتیل مین ًاقیقد ایآ ،هن ای تسا هتفرگ رارق ریش ریز

 راوس تقدهب کتشت ،هن ای دنراد قابطنا يرورض ياهرایعم اب عیام تظلغ و گنر

 .هریغ و هن ای تسا هدش

 ای( دوشیمن »ضیرم« ؛دوشیمن هتسخ »ویاف ربمان« :یلامتحا و یبنج ياههنیزه )ب

 هلصافالب ،شرجوم ای هدنشورف اب یتناراگ ياهدادرارق هبانب ،دش »ضیرم« رگا

 رگراک ندش ضیرم اب تابُر رد ینف صقن زورب رگا لاحرهرد ؛)دوشیم نیزگیاج

 ضیرم شرگید دنواشیوخ ای شدنزرف ای شرسمه ًاعطق ،دشاب هسیاقم لباق

 هب جایتحا و »دوریمن رد راک ریز زا« ؛درادن تحارتسا نامز هب جایتحا ؛دنوشیمن

 .هریغ و ؛دوشیمن غراف و قراف و قشاع ؛درادن رگراکرس و اپب

 ندش رتهب يارب هک دتفایمن رکف نیا هب ًالصا »ویاف ربمان« :یعامتجا تالضعم )ج

 رادم و رارق ،دنک تروشم رگید ياه»سکیس ربمان« ای »روف ربمان« اب شراک طیارش

 .هریغ و ؛دنک باصتعا همه زا رتدب ؛دنک تسرد اکیدنس و اروش و هتیمک ،دراذگب

 و یسکرام يهیرظن ،دراد »ویاف ربمان« هک يریذپانراکنا ياهيرترب يهمه اب کنیا

 8 راکهنازور کی رد »فلا« دیلوت طخ رد هک دنکیم اعدا شزرا ِیتسیسکرام

 هدش هدیرفآ مزال ًاعامتجا راک تعاس 8 اب ربارب يرادقم اب ياهزات شزرا ،هتعاس

 ای نزرا يهزادنا هب یتح ،ینیون شزرا نیرتکچوک ،»ب« دیلوت طخ رد و تسا

 .رفص .چیه .تسا هدشن هدیرفآ ،ینزوسرس

 هدش دیلوت يرطب 480 هک تسا نیا روصت لباق ًالماک ِداقتنا و ضارتعا ای شسرپ

 رد اما ،تسا هدیرفآون شزرا تعاس 8 دجاو »فلا« دیلوت طخ رد زور کی رد

 هدیجنگ ینیون شزرا نیرتکچوک »ب« دیلوت طخ رد هدش دیلوت يرطب 1920

 رد هک تسین یتیعقاو نیرتهنالقاع و نیرتیهیدب ِراکنا نیرتهناهلبا نیا ایآ ؟تسین

 هچ دشاب رادهیامرس هچ ،یلقاع ناسنا چیه ایآ ؟دهدیم يور ام يهمه مشچ ربارب

 یسکرام شزرا يهیرظن ایآ ،ماجنارس و ؟دریذپب ار ییاعدا نینچ دناوتیم ،رگراک

 ؟تسین یمیلس و ملاس لقع ره ِیهاوگ ِضقان اراکشآ یتسیسکرام و
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 دیلوت يهویش راکوزاس دناوتیم هک هیرظن نیرتقیقد .سکعرب .هن :میتسه یعدم ام

 يهیرظن ،دنک دقن و نییبت ینیع ییانبم رب و يراوتسا و یتسارهب ار يرادهیامرس

 !»نازادرپلایخ« ام ؛تسا یفنم ام خساپ .تسا شزرا

 قوف لاثم رد ام هکنیا .تسیچ »يزیتسدرخ« نادنز نیا زا نامزیرگ هار مینیبب کنیا

 هلمجزا ،اریز ،تسین لیلدیب هتبلا ،میاهدرک هدافتسا )»ویاف ربمان«( تاُبر کی زا

 ياهتاُبر« هب یتح ،اه»تاُبر« و »نویساموتا« رب هک ار ییاهلالدتسا هک میاهتساوخ

 .میریگن هدیدان ،دنراد دیکأت دیلوت لماع نیا »يدنمشوه« رب نیاربانب و »زاستاُبر

 رایدنفسا مشچ دناوتیم هک تسا »يدنمشوه« رب دیکأت نیمه ،زین هلمج نآ زا

 .دشاب بیقر و فلاخم و قفاوم ياهلالدتسا

 ًامتح دوب مزال رتشیب لوصحم دیلوت رد يروآراب شقن تابثا يارب ایآ :میسرپیم

 ياهلیسو نیرتهداس رد ،لالدتسا نیا داینب ایآ ؟مینک دانتسا )»ویاف ربمان«( تابُر هب

 اب هک يریگیهام هک تسین روطنیا ایآ ؟تسین هتفهن ،دوریم راکهب دیلوت رد هک

 دیلوت يریگیهام زا يرتشیب بتارمهب لوصحم دزادرپیم یهام دیص هب روت

 هک تسین یهیدب ایآ ؟تسا زهجم شیوخ تراهم و تسد هب اهنت هک دنکیم

 زا ینیعم نامز رد ار ءایشا و اهمدآ زا يرتشیب ربارب نارازه دادعت راطق يهدننار

 يهمه دشاب رارق هکنیا اب هسیاقم رد ،دنکیم لقتنم »ب« يهطقن هب »فلا« يهطقن

 نیا خساپ تهادب ؟دربب »ب« هب »فلا« زا و دریگب شلوک يور ار ایشا ای اهمدآ نیا

 و امایب ،رتشیب لوصحم دیلوت هکنیا نتفریذپ يارب هک دنکیم راکشآ اهشسرپ

 تاُبر هب دانتسا هب زاین ،دشاب مه هدنز راک زج يرگید لماع زا یشان دناوتیم رگا

 .درادن زاستاُبر ياهتاُبر و

 نیاربانب و ،ناسنا ياههتخاس ،راک رازبا دیوگب و دریگب هناهب دهاوخب یسک رگا یتح

 هک دنک دیکأت )لوادتم هناتخبدب( ییاهییامنملاع اب دهاوخب ای دنراک ِلوصحم ْدوخ

 دیلوت رد یلماوع هب ناوتیم ،دناهتفایتیئیش ِراک ای هدرم راک يهدنیامن مه اهنیا

 يزرواشک راک رد .دنرادن ناسنا راک و ناسنا هب یطبر نیرتکچوک هک درک دانتسا

 ،زیخلصاح رتشیب و رتمک نیمز ود يور ،دننامه ًالماک تیفیک و تیمک اب

 ،رتزیخلصاح نیمز رتشیب لوصحم و دنوشیم دیلوت یتوافتم ًالماک تالوصحم
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 نیاربانب .ناسنا راک هن و تسا نیمز يزیخلصاح زا یشان رگا و امایب و طقف و طقف

 ؟تسا راک ،نیون شزرا دیلوت رد لماع اهنت هک درک اعدا دوشیم روطچ

 رد ناگدنهد خساپ و نارگشسرپ ایآ هک تسا نیا تقیقح رد هدننک نییعت شسرپ

 نیاربانب ؟دنراد »شزرا« و »راک« ياههژاو زا يدحاو كرد ،اهخساپ و شسرپ نیا

 هتکن نیا رس رب قفاوت ای ندرک نشور »لضعم« نیا لح رد ماگ نیرتمهم و نیتسخن

 .مینک تکرح »لضعم« نیا لح يوسهب ماگ هس رد میشوکیم ام .تسا

	 

 شزرا ِتیخیرات :تسخن ماگ
 ،»تسا یناسنا يهدنز راک ،ییازفاشزرا و ینیرفآشزرا لماع اهنت« ياعدا رد ایآ

 نامه ینعی ؟تسا ناسنا تایح یخیرات يهرود ره رد ناسنا راک ،»راک« زا روظنم

 و ناسنا يهطبار )»مسیلوباتم«( زاسوتخوس هب هک ناسنا دوجو زا يزرابت ای تیلباق

 ای ایشا يههوبنا ای يدام تورث ،»شزرا« زا روظنم ایآ و ؟تسا هتفای ترهش تعیبط

 و نیرتعطاق تروصنآ رد ؟دنکیم و هدرک دیلوت ناسنا هک تسا ي»تامدخ«

 اب تفلاخم رد اهنت هن ،مهنآ ؛تسا سکرام ،قوف ياعدا فلاخم نیرتحیرص

 يهمه اب حیرص تفلاخم رد ،هلمجزا ،هکلب ،مسیلایسوس و مسیسکرام نافلاخم

 ياتوگ رهش رد ياهرگنک رد 1875 لاس رد هک ییاهتسیسکرام ای اهتسیلایسوس

 يهمشچرس راک« :دندوب هتشون ناشهمانرب دنب نیتسخن رد و دندوب هدمآ درگ ناملآ

 ،شزرا يهدننیرفآ راک زا ام روظنم رگا رگید ترابعهب .»تس …اهتورث يهمه

 يهمه هب یخیراتارف يوحنهب ار شزرا و دشاب نآ یخیراتارف ماع يانعم رد راک

 و راک یگژیو و تیخیرات هب هجوت نودب و خیرات رسارس و ناسنا راک تالوصحم

 راک ياعدا تابثا يارب هاگنآ ،میهد تبسن يرادهیامرس دیلوت يهویش رد شزرا

 ؛تشاد میهاوخ رارق يریذپانروبع دس ربارب رد ،شزرا شنیرفآ لماع اهنت يهباثمهب

 و كرد اب نآ تابثا يارب شالت اما .تسین سکرام ياعدا ،ریبعت نیا اب هک ییاعدا

 راوتسا هب هار اهنت هن ،يرادهیامرس دیلوت يهویش رد شزرا و راک زا يرگید تفایرد

 یتح ـ ياهشالت یناوتان تلع هکلب ،درب دهاوخ نآ يارچ و نوچیب ندرک
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 نیرفآشزرا ِراک و شزرا زا یخیراتارف یکرد هک ار يرگید ـ ياهتسیسکرام

 .درک دهاوخ راکشآ ،دنراد

 و دنراد رارصا شزرا دیلوت يراصحنا لماع يهباثمهب راک رب هک یناسک يهمه هتبلا

 ار خیرات زا ياهرود ره رد ناسنا راک لوصحم ره ،شزرا زا یخیراتارف یکرد اب

 و یکی يدام تورث اب ار شزرا ًاموزل دنتسین ریزگان ،دننکیم یقلت شزرا دجاو

 رد ار دوخ هک راک يروآراب شیازفا هک دننک اعدا دنناوتیم اهنآ .دننادب نامه

 مه زاب هک ـ راک یعامتجا یهدنامزاس ياههویش رد ای ناسنا يهتخاس ياهرازبا

 دهاوخ هار لوصحم نازیم شیازفا هب نامگیب ،دهدیم ناشن ـ تسا یناسنا ياهدیدپ

 میقتسم روطهب هن و طقف هن و ،دیلوت رگید نیلماع زا یشان نامگیب شیازفا نیا و درب

 یهدنامزاس عون و حطس و يژولونکت و دیلوت رازبا نامه اما ،تسا ناسنا راک

 راک نیا ییاهن لیلحت رد مه زاب ،ینعی .تسا ناسنا راک لوصحم مه دیلوت یعامتجا

 لماوع شقن زا ام یتقو یتح .دشاب شزرا دیلوت ءاشنم اهنت دناوتیم هک تسا ناسنا

 و یندعم ریاخذ ای اوه و بآ ای نیمز يزیخلصاح لثم ،دیلوت رد یعیبط دعاسم

 نیمز نآ هرخالاب هک تسا نیا هاگدید نیا ياعدا مه زاب ،مینزیم فرح هریغ

 جارختسا یسک دیاب ار ینیمزریز نداعم نآ ای دنک تشک یسک دیاب ار زیخلصاح

 هجیتن رد .تسین نکمم ناسنا راک يهتخاس رازبا نودب و ناسنا راک نودب نیا و دنک

 يهفلؤم ود ،شزرا دیلوت لماع اهنت ناونعهب هدنز راک تیئاشنم هک مییوگب رگا

 اهتسیسکرام زا هورگ نیا لالدتسا ،دراد )ویتکژبا( ینیع و )ویتکژبوس( ینهذ

 ینهذ يهفلؤم هب اهنت ار هدنز راک تیئاشنم هک درادن نیا زج ياهراچ

 ،هژوس دنمزاین هراومه شزرا دیلوت هاگدید نیا زا اریز .دهد لیلقت شا)ویتکژبوس(

 دیلوت هن ویتکژبوس ِلماع نیا نودب و تسا ،هاگآ و هدارا ياراد ،ساسح لماع ینعی

 .شزرا دیلوت نیاربانب هن و تسا روصت لباق

 لسع روبنز و توبکنع يهصق هب و سکرام هب اهراب هاگدید نیا هک مرادن يدیدرت

 ؛درک دهاوخ و تسا هدرک دانتسا و هراشا لاتیپاک تسخن دلج رد رامعم نیرتدب و

 زا لقتسم هک دنزیم فرح يراک يهرابرد هک دشاب هتفگ سکرام هک دنچره

 .تسا ناسنا یگدنز یخیرات و یعامتجا نوگانوگ لاوحا و عاضوا
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 لیلقت نآ ویتکژبوس هجوهب ار شزرا يهیرظن يراوتسا هک یخساپ نینچ لاکشِا

 و »يدنمشوه« ای »یهاگآ« ياهتیلباق هب اهنت ار شزرا دیلوت هک تسا نیا دهدیم

 نامههب نیاربانب .دنکیم هتسباو دیلوت يهشقن و حرط ياشیپ ترورض ای يدنمفده

 ،اهرازفامرن ،اهتاُبر( دیلوت لماوع ای رازبا هک هنماد نامه یگدرتسگ هب و هزادنا

 هزادنا نامههب ،دنوش هدنز راک نیشناج لقتسم روطهب دنناوتیم )… ،اهمتیروگلآ
 افیا ار راذگهمانرب و زیرهمانرب و دنمشوه لماع شقن ،هنماد نامه یگدرتسگ هب و

 .دنتسه نیون شزرا و شزرا يهدننیرفآ زین هزادنا نامههب نیاربانب و دننکیم

 اب دنهدیم ار ماهس شورف و دیرخ روتسد زورما هک ییاهمتیروگلآ نیب يهطبار

 تسرد .تسین هاگآ يهژوس و راک رازبا نیب يهطبار هجوچیههب ،سروب ياهلالد

 لالد .تساهمتیروگلآ نامرف هب ندرک لمع طقف سروب لالد شقن .سکعرب

 ضورفم و نیشیپ لاثم رد »ویاف ربمان« شنیزگ .تساهمتیروگلآ تسد رد يرازبا

 ،لوصحم کی دیلوت يارب »لماک« يدنیآرف ناونعهب دیلوت دنیآرف زا یعطقم نتفرگ

 يدیلوت ياهدنیآرف یخرب رد هدننک نییعت یعطاقم رگا اریز ،دوب هنادماع عقاورد

 کی دیلوت يارب لماک يدنیآرف يهباثمهب ار ادرف ای زورما يرادهیامرس ناهج رد

 هدننک يربهار یتالخادم هب اهنت )هژوس(هدنز راک شقن هک میریگب رظنرد لوصحم

 دیلوت یعدم رگا هاگنآ ،دوشیم دودحم دنیآرف نیا زا سپ ای شیپ ياهدنور رد

 .تسا هدنزریغ راک ییازشزرا نیا یلصا لماع هک میریذپب دیاب ،میشاب شزرا

 یکی .درک هراشا مه رگید يهتکن هس هب دیاب تامهافتءوس یخرب زا زیهرپ يارب(

 ناسنا راک يورین و ناسنا ِدوخ دیلوتزاب یتسیز و یعیبط يهویش هب دانتسا :هکنیا

 زا یخیراتارف تشادرب هب یکمک کیناگرا ای راومادنا و هدنز يدوجوم ناونعهب

 رد دیلوت رازبا يهباثمهب اهنت زین تاناویح تشادرب نآ هبانب اریز ،دنکیمن شزرا

 ِدیلوتزاب هک یلاحرد ،دنتسین شزرا ِدیلوت ءاشنم و دننکیم تلاخد دیلوت دنیآرف

 رد هوالعهب ؛تسا کیناگرا و یعیبط يدنیآرف ناش»راک« يورین و تاناویح ِدوخ

 ،ناویح دننام تسرد هکلب ،هژوس و ناسنا ناونعهب هن هدرب ،يرادهدرب رب ینتبم دیلوت

 هب ام دانتسا ،هکنیا مود يهتکن .درادن یتیلماع و دوشیم دراو دیلوت دنیآرف رد
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 شوه ،اهتاُبر ،زورما ناهج يرادهیامرس دیلوت يهویش رد هتفرشیپ يژولونکت

 فیاظو هب نآ يهلاحا ای دیلوت دنیآرف رد هدنز راک مهس ندش مک و یعونصم

 تاموزلم و تامدقم هب ندنام دیقم و دودحم يارب اهنت ،يربهار و يزادرپهشقن

 ،نیتال ياکیرمآ ،اقیرفآ رد ،ناهج نیمه رد هنرگو ،تسا ثحب نیا یقطنم و يرظن

 راک تاعاس ندش رتینالوط ،رگید طاقن يرایسب و نیچ ،یقرش بونج يایسآ

 زا ـ يرادهدرب صخشم لاکشَا تشگزاب یتح و طیارش نیرتهناراکتیانج تحت

 :هک نیا	موس	يهتکن و	.)تسا لوادتم و جیار ياهدیدپ ـ لیزرب نداعم رد هلمج
 ،دریگیم همشچرس اجک زا رادهیامرس دوس هک تسین نیا رضاح راتشون عوضوم

 رد ییازفاشزرا و ینیرفآشزرا ءاشنم اهنت ارچ هک تسا نیا طقف هکلب

 سکرام هک روطنامه ،تسا یهیدب اریز .تسا هدنز راک فَرص ،يرادهیامرس

 خرن هب تسا هتسباو رادهیامرس دوس ،تسا هداد ناشن لاتیپاک موس دلج رد حیرشتهب

 دحاو نامه رد هک يایفاضا شزرا هب طقف هن و وا يهیامرس لک هب و دوس نیگنایم

 دناوتیم »ب« دیلوت طخ هک تسا نشور لیلد نیمه هب .تسا هدش هدیرفآ يدیلوت

 داجیا نآ رد ینیون شزرا هکنآیب ،دشاب رتروآدوس »ویاف ربمان« يهطساوهب اقیقد

 خرن زا رادهیامرس يهدافتسا ،شزرا يهیرظن هب انب يروآدوس نیا تلع .دشاب هدش

 .تسین رضاح راتشون	 عوضوم	 ،نآ هب نتخادرپ و تسا دوس نیگنایم

 

 

 يرادهیامرس دیلوت يهویش و شزرا :مود ماگ
 شزرا زا و نیرفآشزرا ِراک زا یخیراتارف تشادرب نداهن رانک ،مود ماگ نیاربانب

 راک یبایتیئیش ای یگتفایرکیپ يهباثمهب ار شزرا هک تسا یهاگدید هب شیارگ و

 هب داقتنا اب و دنادیم يرادهیامرس دیلوت يهویش زیمم هجو ای ناشنتشرس ،درجم

 رد يرابتعا يهبنج نیا شقن و دودح نییعت و »شزرا« زا يرابتعا ياهكرد

 نم( .دنکیم حرط ار شزرا زا نیعم ًاخیرات و ًاعامتجا یتفایرد ،شزرا فیرعت

 قیقدت و فیرعت اب ار تشادرب نیا ،اهراتشون هلسلس نیا تسخن شخب رد ماهدیشوک
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 اجنیا رد نآ رارکت هب یترورض و منک راوتسا شزرا رادقم و لکش و رهوج

 یناسنا يهدنز راک ،شزرا دیلوت رد لماع اهنت« ياعدا رد رگا بیترت نیدب )منیبیمن

 هدنز راک فَرص يرادهیامرس دیلوت دنیآرف رد نیرفآشزرا لماع اهنت« ای »تسا

 طقف »شزرا« زا روظنم و ،یعازتنا راک ای درجم راک ،»راک« زا ام روظنم ،»تسا

 ياهيراوشد اب دسریم رظنهب ،دشاب اهالاک رد درجم راک رولبت ای یبایتیئیش

 رد ار لضعم یتح ای میشاب وربور اهاعدا نیا ندرک راوتسا يارب يرتمک بتارمهب

 »فلا« دیلوت طخ رد ،میدرگزاب نیزاغآ لاثم هب رگا ،اریز .میشاب هدرک لح ساسا

 ،درجم راک لوصحم ،فیرعت هب انب اهنآ ،دناهدش دیلوت يرطب 480 طقف هکنیا اب

 ربارب ینیون شزرا رادقم دجاو هجیتن رد ،دنامزال ًاعامتجا راک تعاس 8 لوصحم

 1920 ،»ویاف ربمان« يرای اب ،»ب« دیلوت طخ رد .دنتسه مزال ًاعامتجا راک تعاس 8 اب

 دجاو فیرعت هب انب ،دنتسین درجم ِراک ِلوصحم نوچ اما ،دناهدش دیلوت يرطب

 دیلوت طخ رد لوصحم شزرا رادقم لک رگید ترابع هب .دنتسین مه ینیون شزرا

 لوصحم هب کیهبکی هک دیلوت رازبا و ماخ داوم شزرا رادقم اب تسا ربارب »فلا«

 رادقم و ؛مزال اعامتجا راک تعاس 8 رادقم هب ینیون شزرا يهوالعب ،دناهدش لقتنم

 رازبا و ماخ داوم شزرا رادقم اب تسا ربارب »ب« دیلوت طخ رد لوصحم لک شزرا

 .شیب هن و مک هن ،نیمه ،دناهدش لقتنم لوصحم هب کی هب کی هک دیلوت

 ویتکژبوس يهفلؤم ،لالدتسا ياکتا يهطقن اهنت ،شزرا زا یخیراتارف تشادرب رد

 و دنیآرف ینعی ،ینیع يهفلؤم اریز ،تسا هدنز راک و راک تیئاشنم تابثا يارب

 و دیلوت دنیآرف زا ترابع و ناسکی یخیرات ياهنارود يهمه رد دیلوت لوصحم

 یتینیع زا رگا ،دوشیم دیلوت هچنآ ،اهنارود نیا يهمه رد .تسا يدام لوصحم

 دیلوت لوصحم هکنیا ،هجیتن رد .تسا يدام لوصحم يدام تینیع ،دشاب رادروخرب

 يرگید یناسناریغ لماوع نآ دیلوت رد ای دشاب هدنز راک فَرص زا یشان اهنت ،هدش

 تینیع زا یشان اهنت لوصحم تینیع ،دنشاب هدرک افیا شقن )تعیبط ،راک رازبا(

 .تسا نآ )یفرصم شزرا( يدام يهرکیپ

 زا ندش زاینیب و یخیراتارف تشادرب نداهن رانک ایآ هک تسا نیا شسرپ کنیا

 يهفلؤم ،ینیرفآشزرا يارب هدنز راک تیئاشنم ندرک راوتسا رد ویتکژبوس يهفلؤم
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 هزات فیرعت اب ًاعقاو ایآ ؟دراذگیم ام رایتخارد هزات یلالدتسا يارب ياهزات ینیع

 لماع اهنت« ياعدا رد هک میاهدش یعدم مود ماگ رد ام ؟تسا هدش لح لضعم

 ،»راک« زا روظنم ،»تسا هدنز راک ِفَرص يرادهیامرس دیلوت دنیآرف رد نیرفآشزرا

 .الاک رد درجم راک یبایتیئیش ای یبایرکیپ ،»شزرا« زا روظنم و تسا درجم راک

 راک رولبت ار شزرا وسکی زا ام ؟تسین ییوگنامه ای بولطم هب هرداصم نیا ایآ

 نیرفآشزرا لماع اهنت هک میریگیم هجیتن رگید يوس زا ،مینکیم فیرعت درجم

 رب هک درادن دوجو يرگید ناهرب »ییوگنامه« نیا يارب ایآ !تسا درجم راک

 ؟دشاب راوتسا هدنز راک تیئاشنم ینیع يهفلؤم

 يهزوح و مینادیم يرادهیامرس دیلوت يهویشهب رصحنم ار شزرا ام هک اجنآ زا

 ،تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد دیلوت دنیآرف رد ینیرفآشزرا ام ثحب

 .دنیآرف نیمه هب میدرگزاب

 هچره ،لماوع نیا .دنشاب هدمآ مهارف دیلوت لماوع دیاب ،دیلوت دنیآرف زاغآ يارب

 ام .دنوش )يرادیرخ ای( مهارف ،شزرا نآ رب انب دیاب و دنتسه یشزرا ياراد ،دنشاب

 .میرادن یعالطا شزرا نیا يریگلکش يهویش و لماوع ،للع زا هک مینکیم ضرف

 ًاعامتجا راک رادقم اب ربارب اهنآ زا کی ره شزرا هک تسین نیا ام ضرف نیاربانب

 روطهب هک میشاب هتشاد راگزاس یمتسیس هکنآ يارب اما .تساهنآ رد هدیجنگ ِمزال

 نیا هک میریگب ضرف میریزگان ،تسا راوتسا يرابتعا تاضورفم زا لقتسم و ینیع

 ،هلدابم رد ینعی .دنوشیم هضواعم اهزرامه يهلدابم رد هشیمه اهالاک ای لماوع

 ،دیلوت لماوع لماش اهنت هن ضرف نیا .تسا ربارب هشیمه ،هدش هلدابم ياهالاک شزرا

 هدش دیلوت ياهالاک ای تالوصحم ینعی .دوشیم مه دیلوت تالوصحم لماش هکلب

 رد دشاب رارق رگا .دنوش هلدابم ناششزرا اب ربارب )یلوپ اب ای( ییاهالاک اب دیاب ،مه

 راچد یقطنم ظاحلهب ،میراذگب رانک ار اهربارب يهلدابم لصا ،نامیلالدتسا هاگتسد

 يهلاس دصدنچ یگدنز تیعقاو رد هک میوشیم تاضقانت زا ییارقهق ياهلسلس

 .دنرادن يرظانتم يهنومن هنوگچیه نآ ینونکات ياقب و يرادهیامرس دیلوت يهویش

 رادقم اب تسا ربارب دصرددص هدش دیلوت ِلوصحم شزرا رادقم ،رتقیقد ترابعهب

 لکش هک درادن تیمها ًالصا اجنیا رد .دناهتفر راکهب شدیلوت رد هک ییاهشزرا
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 یکالهتسا مهس ،تسا هدوب ماخ يهدام ؛تسا هدوب هچ اهنآ یفرصم شزرا ای يدام

 ینعی ،)ناویح ،مدآ( هدنز دوجوم کی زا »یکالهتسا« مهس ای تسا هدوب ینیشام زا

 .هدنز دوجوم کی يزیرغ ای یمسج ،يرکف يورین

 راکهب شدیلوت رد هک تسا یلماوع شزرا اب ربارب دصرددص لوصحم شزرا رگا اما

 ای دیلوتزاب يارب طقف لوصحم شزرا يازجا رگا هکيروطهب ،دناهتفر

 دننک تیافک )راک يورین ،رازبا ،ماخ داوم( نآ رد هدش دراو رصانع يزاسنیزگیاج

 ره هکلب ،هنارادهیامرس دیلوت اهنت هن هاگنآ ،دشاب هدشن هدیرفآ يدازام رادقم چیه و

 ،ناسنا عون ياقب ًاساسا و ،يرادهیامرس زا سپ و شیپ يرگید يدیلوت يهویش

 زا یحطس هب اکتا اب ناسنا رگا .دوب دهاوخن و تسا هدوبیمن ،تسین ریذپناکما

 و اپ و تسد رد هدش هتشابنا تراهم طقف حطس نیا رگا یتح ،شراک يروآراب

 شیوخ يدرف راک يورین دیلوتزاب يهزادنا هب دناوتن ،دشاب وا دوخ ندب ياضعا

 ،حطس نامه هب اکتا اب دناوتن رگا و تسا نکممریغ شدوخ يدام ياقب ،دنک دیلوت

 ،دنک دیلوت تسا يرورض شدوخ يدرف دیلوتزاب يارب هک یمهس زا رتشیب یکدنا

 دیلوت دنیآرف لوصحم نیاربانب .دوب دهاوخن ریذپناکما شایعامتجا یگدنز ياقب

 .دشاب زین ،تسا دیلوت لماوع يهدننک دیلوتزاب هچنآ رب هوالع ،يدازام دجاو دیاب

 نیا دیلوت دنیآرف رد هدش دراو رصانع زا کیمادک ؟دیآیم اجک زا دازام نیا اما

 )يونعم و( يدام لماوع اهنت هن هک دنراد ار یتخانشیتسه و یتشرس ییاناوت

 کیمادک ،هدنز راک زج ؟دننک دیلوت زین ارنآ رب هوالع يدازام هکلب ،دوخ دیلوتزاب

 ربانب .مادکچیه ؟دنرادروخرب ياییاناوت و تیلباق نینچ زا دیلوت رگید لماوع زا

 لوصحم هب دنناوتیمن دوخ شزرا زا رتشیب مادکچیه ،اهزرامه يهلدابم لصا

 زا رگا و تسین سکرام شزرا يهیرظن راک هتبلا تقیقح نیا فشک .دننک لقتنم

 ،میرذگب »…راک تسیچ وگم ،نکیم راک ورب« دننامه ِیخیرات ياههنیشیپ
 لوصحم هک درادن و تشادن يدیدرت رگید تقیقح نیا رد یسایس داصتقا مکتسد

 شزرا دجاو هتفر راکهب نآ رد هک يداوم شزرا رب هوالع ،ناسنا يهتخاس

 راک یبایرکیپ ای یناسنا راک لصاح زج يزیچ هزات شزرا نیا و تسا ياهزات
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 شزرا وسکی زا هک تسه ناکامک و ،دوب نیا یسایس داصتقا لضعم .تسین ناسنا

 و دریگیم هزادنا اهنآ دیلوت يارب هدش فرص راک رادقم شزرا اب ار دیلوت لماوع

 تسا ریزگان و دنکیم یقلت راک ِدوخ ار دیلوت لماوع نیا زا یکی ،رگید يوس زا

 ماجنارس و دریگب هزادنا راک تعاس 8 اب ار هتعاس 8 راکهنازور شزرا ًالثم هک

 حیضوت ،دراد دیلوت لماوع شزرا هب تبسن ،لوصحم هک ار یشزرا دازام دناوتیمن

 شزرا و راک تعاس 40 ربارب ماخ داوم شزرا رگا ًالثم ،تروصنیا رد .دهد

 رتشیب دناوتیمن لوصحم شزرا ،دشاب راک تعاس 10 اب ربارب هتعاس 10ِ راکهنازور

 و درادن دیلوت لماوع هب تبسن يدازام لوصحم نیاربانب .دوش راک تعاس 50 زا

 .تسین نکمم دیلوت يهویش نیا ماود

 شیپ ِکیژولوئدیا ياهيزابهدبعش يهمه و سکرام زا شیپ یسایس داصتقا یناوتان

 رایسب تایضایر و داصتقا »ملع« هحفص اهنویلیم رد یتقو یتح( سکرام زا سپ و

 هدش هتشون يرامآ ِيرتمونوکا ای اههعومجم يهیرظن ای لارگتنا تابساحم يهدیچیپ

 نیمههب .دهدب خساپ هداس رایسب شسرپ نیا هب دناوتیمن هک تسا نیا رد )دشاب

 ترابع شاهناراکهظفاحم لکش ،مینزب هک ار اهباوج نیا يهمه هت و رس لیلد

 هدنشورف هشیمه ینعی ،دشورفیم نارگ و درخیم نازرا هدنشورف هکنیا زا دوشیم

 حالطصاهب لکش و ؛همخپ و ندوک هشیمه رادیرخ و تسا قالخ و شوهاب و گنرز

 يدزد ،تیکلام و تشابنا و رامثتسا هک تسا نیا شا»هناهاوختلادع« و »یبالقنا«

 يورین شزرا يهمه و دنکیم لافغا و رامثتسا ار رگراک رادهیامرس اریز ،تسا

 روآباجعا لاح نیعرد و هداس رایسب يهیرظن و رنه يهمه .دزادرپیمن ار شراک

 هن و تایقالخا هب هن ،دوشیم لسوتم لبمج و وداج هب هن هک تسا نیا رد سکرام

 .اهمدآ یندوک و يرادربهالک

 ،دراد ار ییاناوت نیا ناسنا هک تسا نیا شسرپ نیا هب سکرام يهداس رایسب خساپ

 يرادقم دناوتیم هک ،تسا ناسنا يهدنز راک تشرس درفهب رصحنم یگژیو نیا و

 .دنک فرَص ورین ،تسا مزال هدنز ِراک نیا يورین دیلوتزاب يارب هک يرادقم يارو

 رد یگدنز لماش و تسا ناسنا راک ِناوت ِیخیراتارف ِیگژیو زونه اما یگژیو نیا

 .دوشیم مه يرادهیامرس زا سپ و شیپ يدام یگدنز دیلوتزاب و دیلوت ياههویش
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 يهطبار ،میهد رارق يرادهیامرس بوچراچ رد کنیا ار تیلباق نیا رگا اما

 دش دهاوخ نینچ دیلوت دنیآرف ي)outputs( اهیجورخ و )inputs( اهيدورو

 ،ار راک يورین شزرا هلمج زا ،يدورو لماوع يهمه شزرا يرادهیامرس هک

 ،شیب هن و مک هن ،نآ شزرا هبانب زین ار لوصحم و دنکیم تخادرپ تساک و مکیب

 شزرا يهعومجم زا هک تسا یشزرا دجاو لوصحم نیا اما ،دشورفیم

 نیا هک یلماع اهنت .تسا یهیدب مه تلع .تسا رتشیب دیلوت دنیآرف ياهيدورو

 ار شدیلوتزاب يارب مزال ِشزرا زا شیب یشزرا ،نآ زا هدافتسا هک دراد ار ییاناوت

 اب تسا ربارب هک راک يورین شزرا مینک ضرف رگا .تسا راک يورین ،دنک دیلوت

 يارب هک تسا یی)…و یگنهرف ،یعامتجا ،يزاجم ،يدام( اهالاک يهمه شزرا

 راک تعاس 8 هنازور رگراک و دشاب راک تعاس 4 ًالثم اب ربارب ،دنامزال شدیلوتزاب

 تعاس 8 دجاو دیلوت رگید لماوع شزرا رب هوالع ،لوصحم شزرا نیاربانب ،دنک

 .تسا راک يورین شزرا رب دازام ،نآ تعاس 4 هک تسا هدیرفآونِ راک

 ًالامتحا ـ ياهصالخ رد سکرام یفاضا شزرا يهیرظن رارکت اجنیا رد نم فده

 تیئاشنم تابثا ،فده .تسین ـ تسا هدمآ وا راثآ رد هچنآ اب هسیاقم رد ،قیقدان

 هک تسا یناسنا راک يورین فرَص هک فشک نیا .تسا ینیرفآشزرا رد هدنز راک

 ،يژولونکت( شراک يروآراب حطس هب هتسب و دنکیم دیلوت ياهزات ياههدروآرف

 مجح تسا رداق ،)هریغ و یصاصتخا و یمومع شناد ،راک یعامتجا نامزاس

 ناکامک ،دنک دیلوت ار ناسنا يارب هدافتسا لباق ياههدروآرف زا يرتگرزب بتارمهب

 رد .دوشیمن رصحنم شزرا دیلوت هب ًاصاصتخا و تسا یخیراتارف يایگژیو تابثا

 ناشتینیع هبانب هک دنادیفم ي»تامدخ« ای ایشا ناسنا ياههدروآرف تلاح نیا

 و دننک فرطرب ار ناسنا نوگانوگ ياهزاین دنناوتیم )یکیتارپ ای يدام یتینیع(

 ،یخیرات و یعامتجا طیارش هبانب ،ناسنا یعامتجا یگدنز ياهزاین لک رگا نیاربانب

 ِيروآراب يورین ،دنشاب هدش هبساحم و فیرعت يوحن نیرتدنمجرا و نیرتهب هب

 ار اهزاین نیا ،هدنز راک زا يرتمک مجح فَرص اب ات دهدیم يرای ار ناسنا ،رتالاب

 يورین فَرص لوصحم هچرگا ،اههدروآرف ،تلاح نیا رد نیاربانب .دنک هدروآرب



 55 

 اب ای ناشیکیزیف تینیع اب اما ،دنتسه ناسنا راکِ یگتفایرکیپ يواح ای ،یناسنا راک

 نیا ییاناوت رد .دنراد رارق ناسنا ياهزاین عفر تمدخ رد ناشیفرصم شزرا

 داوم یفرصم و يدام تیلباق ناوتیم مه ،یناسنا ياهزاین عفر يارب تالوصحم

 یعونتم تابیکرت شنیرفآ رد ناسنا راک ياپ در مه ،دید ار اهنآ يهدنهد لیکشت

 ریذپانراکنا ریثأت مه و ار هزات و نوگانوگ ياهزاین ياضرا يارب اهتیلباق نیا زا

 رادقم فرَص اب ناشرتهوبنا دیلوت رد )»ویاف ربمان« ،تاُبر ،نیشام( يروآراب حطس

 .رتمک يراک

 :هک میریگب رظنرد ار یطیارش کنیا

 يهمادا يارب )رگراک(ناسنا هک ي)…یگنهرف ،يزاجم ،يدام( رصانع )فلا
 رایتخا رد ،دراد زاین اهنآ هب شراک يورین دیلوتزاب يارب نیاربانب و شیوخ تسیز

 .تسا يرگید ِیعقاو ِفرصت و یقوقح رایتخا رد هکلب ،تسین وا

 يارب هک یناکم و اضف و اهنامتخاس ،»ویاف ربمان« ،اهنیشام ،اهرازبا ،ماخ داوم )ب

 ِفرصت و یقوقح رایتخا رد هکلب ،تسین وا رایتخا رد ،دنايرورض رصانع نآ دیلوت

 .تسا يرگید ِیعقاو

 راک ییاناوت ،دراد دوخ یعقاو ِفرصت و یقوقح رایتخا رد وا هک یناکما اهنت )ج

 »ب« ای »فلا« هورگ هب هک دشاب هتشاد یناهاوخ راک يورین نیا رگا و تسا ندرک

 رد ار راک يورین نیا دناوتیم هاگنآ ،)رادهیامرس :میراذگب ار شمسا( دراد قلعت

 يهضرع يارب و شراک يورین دیلوتزاب و تسیز ظفح يارب يرورض رصانع يازِا

 نامز يارب ار ورین نیا ،هکنآ طرشهب ،تسا یهیدب .دنک راذگاو و هلدابم ،شددجم

 .دراذگب )رادهیامرس(»ب« و »فلا« هورگ هب قلعتم ياهداهن ای دارفا رایتخا رد ینیعم

 هدش قفاوت نآ رس رب هک ینیعم نامز تدم رد وا راک يورین ،دعبهب هظحل نیا زا )د

 ندرک راک ینعی ،ورین نیا زا رادیرخ يهدافتسا .تسا رادیرخ رایتخا رد ،تسا

 يارب هک تسا يرادقم نآ زا رتشیب نامز تدم نیا هک هک تسا یهیدب .رگراک

 .تسا مزال شراک يورین دیلوتزاب ای شدوخ جاتحیام دیلوت

 وا راک ماجنا يهلصاف رد هک یتالوصحم يهمه ،دادرارق هبانب هک تسا یهیدب )ـه

 .دنرادهیامرس هب قلعتم ،دناهدش دیلوت
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 ،دنرگراک دازام راک لوصحم يهدش دیلوت ياههدروآرف زا یشخب هک اجنآ زا )و

 ،دهد شیازفا رتشیب هچره ار مهس نیا دشاب دنمقالع رادهیامرس هک تسا یهیدب

 نیا زا و یبسن روطهب هچ و دربب الاب ار راک تاعاس هک هار نیا زا و قلطم روطهب هچ

 .دروایب نییاپ ار رگراک راک يورین شزرا هک هار

 دیلوت يزیچ هچ ،دنکیم راکهچ رگراک هک هبنج نیا تیمها دعبهب اجنیا زا نیاربانب

 رتمک و رتمک هچره ،تسوا ياههدروآرف راظتنا رد یتشونرس هچ و دنکیم

 هیواز نیا زا طقف مهنآ دنکیم راک وا هک تسا ینامز رادقم طقف مهم .دوشیم

 دیلوتزاب هک تسا يرصانع دیلوت يارب مزال نامز اب ربارب هک نامز نیا زا يرادقم هک

 هچ .دشاب رتشیب هچره شاهیقب نامز و رتمک هچره دنیوا راک يورین يهدننک

 .یبسن روطهب هچ ،قلطم روطهب

 دنايرادهیامرس دیلوت يهویش صخاش هک ار يرگید زیمم هوجو و اهیگژیو رگا

 رب هوالع دیلوت ياههدروآرف هک مینیبیم ،مییازفیب نیداینب ِيدنبناوختسا نیا رب

 هک دنرادروخرب زین يرگیدِ فعاضم ِتینیع زا ناش)یکیتارپ/يدام( ِتینیع

 نیا تیوه هک یتینیع .دنایشان قوف طیارش رد راک يورین فَرص زا ًافِرص

 اب اهنآ طباور میظنت رد هدننک نییعت لماع و دنکیم فیرعت و نییعت ار اههدروآرف

 رگراک يهطبار .تسا هزات تیوه ای تینیع نیا میمانیم شزرا ام هچنآ .تسا مه

 ،تسین اهزاین يهدنروآرب و دیفم تینیع اب راک ناوت يهطبار ،شراک لوصحم اب

 یتاذ راکوزاس و هدنربهار يورین هبانب هک تسا هزات تینیع نیا اب ییورردور هکلب

 رد رگراک رب شراشف ،دشاب رتيوق و رتشیب و رتگرزب هچره ،دیلوت يهویش نیا

 دیلوت طخ رگراک يهطبار .تسا رتشیب شراک يورین شزرا ندرک مک ياتسار

 رتمک ار شراک جنر دیفم يوجوم ناونعهب تسناوتیم هک »ویاف ربمان« اب »فلا«

 ندرک رتکچوک و رتمک هچره فده اب هک تسا یبیقر و نمشد اب هطبار ،دنک

 .تسا هدش هتشامگ »راک«هب رگراک شقن

 يهویش ره رد .مینک هاگن يرتشیب تقد اب تینیع ود نیا هب و طیارش نیا هب کنیا

 یفرصم جرا و يدنمدوس اهنت )نآ زا سپ ای شیپ( يرادهیامرسریغ دیلوت

 دشاب رتشیب مجح نیا هچره نیاربانب .دزاسیم ار اهنآ تیوه هک تساههدروآرف
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 رد یفرصم يهدوت نیا هکنیا .تسا دنمدوس يایشا زا يرتشیب يهدوت يهدنیامن

 و وسکی رد تورث يهدوت ندش هتشابنا يهدنیامن يرادهیامرساشیپ دیلوت لاکشَا

 ،يرادهیامرسدعبام يهعماج کی رد ای ،دشاب هدوب رگید يوس رد یتسدگنت و رقف

 ناسنا یگدنز يهتسیاش و هنادازآ و هناهاگآ يوحنهب شدیلوت طیارش و عون و مجح

 تیوه هک دهدیمن يرییغت تیعقاو نیا رد ،دوش میظنت رامثتسا و هطلس زا يراع و

 .تسا شاهدافتسا لباق هجو نآ

 يهدنیامن )اهالاک ای( اههدروآرف زا نیعم مجح نامه يرادهیامرس دیلوت يهویش رد

 شزرا لکش رد اهنت شندش تسدهب تسد هک تسا شزرا مانهب یمود تینیع

 يارب هک یمزال ًاعامتجا راک رادقم اب تسا ربارب ًافرِص شرادقم و تسا ریذپناکما

 ءاشنم اهنت مییوگیم هک تسا رابتعا نیا هب اهنت .تسا هدوب مزال شدیلوت

 هدننکنییعت يهتکن .تسا درجم راک ای یناسنا زیامتیب راک فرَص ،ینیرفآشزرا

 یبسانت ،ناشيدام مجح اب اهالاک زا هدوت نیا یشزرا رادقم بسانت هک تسا نیا

 شیارگ .تسا داضتم یشیارگ رب ینتبم سکعرب .تسین کی هب کی و میقتسم

 هچره ياههدوت هک تسوس نیا هب يرادهیامرس دیلوت يهویش یتاذ و راگدنامنورد

 شزرا زا يرتکچوک هچره رادقم يهدنیامن یفرصم ياهشزرا زا يرتگرزب

 ،تسا هدنز راک فرَص ای درجم راک رولبت شزرا تینیع هک اجنآ زا و دنشاب

 دیلوت يرتمک يهدنز راک فَرص اب یفرصم ياهشزرا زا يرتشیب هچره ياههدوت

 زا ،راک لوصحم و هدنز راک نیب داضت هک تسا تسرد رظن نیا نیاربانب .دنوش

 ِندش رتکچوک و رتمک هچره و یفرصم يهدوت ندش رتگرزب هچره يهیواز

 هک درک دیابن شومارف اما .دراد قلعت دیلوت دنیآرف ِدوخِ تاذ هب هدنز ِراک ِشقن

 يهباثمهب ناشتینیع يهیواز زا هن ،اههدروآرف يهدوت اب هدنز راک مهس نیب داضت نیا

 تینیع نیب داضت نیا .تساهنآ ِیشزرا تینیع يهباثمهب هکلب ،یفرصم ياهشزرا

 تسد هک تسا یمود رب یلوا تیمکاح نیا و ،یفرصم و يدام تینیع و یشزرا

 یموب تسیز تاناکما زا ،يرشب تسیز ریاخذ راوهناوید ِيرگناریو هب ار هیامرس

 نیاربانب .تسا هدوشگ اهناسنا ناوت و ناج ات هتفرگ )کیناگراریغ و کیناگرا(

 هکلب ،هطبار نیا دقن و نییبت رد هن ،ییازفاشزرا و هدنز راک نیب يهطبار يزیتسدرخ
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 یکیتکلاید و يداقتنا درخ اهنت ،سکعرب .تسا يرادهیامرس دیلوت دنیآرف تاذ رد

 .دنک شاف ار نونج نیا ِزار دناوتیم هک تسا یبالقنا و يداقتنا شنک و

 

 

 سیسکارپ و هژوس :موس ماگ
 تیئاشنم تابثا يارب شزرا زا یخیراتارف تشادرب هار اهنت هک میدید تسخن ماگ رد

 نیا هب اکتا ینعی ؛تسا ویتکژبوس يهفلؤم هب اکتا ،ینیرفآشزرا رد هدنز راک

 هاگآ و ساسح يدوجوم( هژوس میقتسمریغ ای میقتسم يهلخادم نودب هک لالدتسا

 درجم راک هب دانتسا اب ،مود ماگ رد اما .دش دهاوخن هدیرفآ یشزرا )هدارا بحاص و

 يهبنج نیا هب دانتسا هب يزاین ،درجم راک نیا رولبت يهباثمهب شزرا تینیع و

 زا نیعم ًاخیرات تشادرب لالدتسا رد هک تسا نیا شسرپ .دشیمن هدید ویتکژبوس

 هب يزاین رگید ،يرادهیامرس دیلوت يهویش هب نآ يراصحنا صاصتخا و شزرا

 ؟تسین ویتکژبوس يهبنج هب دانتسا

 رد تقیقح رد و تسا يرورض ناکامک ویتکژبوس هجو هب دانتسا هک تسا یهیدب

 رد هتفهن ياهویشهب ؛رگید ياهویشهب اما ،تسا هتفرگ رارق دانتسا دروم زین مود ماگ

 .شزرا و درجم راک فیرعت

 یتشادرب تازاوم هب ینیرفآشزرا رد هدارا بحاص و هاگآ رصنع شقن هب دانتسا

 ینیرفآشزرا رد راک شقن تابثا يارب یمکحم لیلد نامگیب شزرا زا یخیراتارف

 :تسوربور تسد نیا زا ییاهتیدودحم و اهیتساک اب اما ،تسا

 ،دنکیم یقلت ناسکی يدام تورث اب ار شزرا ًالمع هاگدید نیا هک اجنآ زا )فلا

 رگا و دشاب ینیرفآشزرا رد راک شقن ندوب يراصحنا يارب یتابثا دناوتیمن

 دشاب یتاداقتنا يوگخساپ دناوتیمن ،دنامب دودحم لالدتسا کی نیمه هب ناکامک

 رازبا و اهنیشام رد هتفایرکیپ يروآراب ًالثم ،رگید یلماوع شقن رب یتسردهب هک

 ياهورین شقن يارب یخساپ دناوتیمن نآ زا رتمهم .دنراد دیکأت )»ویاف ربمان«( راک

 .دشاب ،دنراک لوصحم میقتسمریغ هن و میقتسم روطهب هن هجوچیههب هک ،یعیبط
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 زا هک ،يرگنشور يهشیدنا اب رظانتم ای ،هنارگنشور یتفایرد هبانب لالدتسا نیا )ب

 و کیسالک داصتقا هک ینییبت اب تسا رظانتم عقاورد ،دراد هاگآ رصنع و هژوس

 .دراد و تشاد تورث دیلوت رد راک شقن زا یسایس داصتقا

  تسا یشقن ،دوشیم لئاق هژوس يارب لالدتسا نیا هک یشقن ،ییاهن لیلحت رد )ج

 

 .یباجیا و یتابثا

 و ییازشزرا رد هدنز راک درفهب رصحنم شقن لالدتسا يارب ،مود ماگ رد

 يهیرظن زا لقتسم و کفنم ناوتیمن ار شزرا يهیرظن هک میدید ییازفاشزرا

 نیرتکچوک نودب ،دوخيدوخهب نییبت نیمه و درک نییبت یفاضا شزرا

 دقن قیرط زا زج ،ینیع ًالماک روطهب ،يرابتعا ياههیاپ و تایقالخا هب يدانتسا

 يورین تیلباق یخیراتارف يهبنج هب دانتسا .دوبن نکمم يرادهیامرس دیلوت يهویش

 ورین نیا دوخ دیلوتزاب يارب هک هچنآ زا رتشیب یلوصحم دیلوت هب یناسنا راک

 تابثا ینعم هب ریذپانبانتجا روطهب يرادهیامرس بوچراچ رد ،تسا يرورض

 رازبا يهدنراد يوس زا هفاضا شزرا نیا فرصت ،یفاضا شزرا دیلوت ترورض

 شزرا نیمه زا یشخب دورو ای تسبراک .تسا هیامرس لیکشت نیاربانب و دیلوت

 هزاجا هیامرس هب نیاربانب و دروآیم دیدپ ار هیامرس تشابنا ناکما هک تسا یفاضا

 كرد هبانب میدید رگید يوس زا .دوش رهاظ ازفاشزرا ِشزرا شقن رد دهدیم

 يوسهب يرادهیامرس یمیاد و ینورد ،یتاذ شیارگ ،نآ تینیع و شزرا زا یخیرات

 شزرا يرتمک رادقم رد یفرصم ياهشزرا زا يرتگرزب هچره يهدوت ندیناجنگ

 ِیشزرا تینیع و اهالاک یکیزیف تینیع نیب دیلوت دنیآرف ِدوخ رد هتفهن داضت و تسا

 شزرا ءاشنم اهنت هک ،هدنز راک شقن و رادقم و مجح ندرک مک هب ًامئاد ،اهنآ

 ربارب رد ،هژوس شقن نیاربانب و هدنز راک شقن ،هجیتن رد .دراد شیارگ ،تسا

 یشقن ،یعامتجا یگدنز ياهرهپس يهمه هب شزواجت و هیامرس ياهيرگناریو

 .تسا يداقتنا و یبلس
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 رظنم زا ،رگنشور تسا ياهژوس ،شزرا زا یخیراتارف كرد ِدانتسا دروم يهژوس

 ياهژوس ،شزرا زا یخیرات كرد ِدانتسا ِدروم يهژوس .یسایس داصتقا هاگیاپ و

 .یسایس داصتقا دقن هاگیاپ و رظنم زا ،لمع رد و رظن رد ،داقن تسا

 و يداقتنا و یبالقنا يهژوس نیا نیداهن ِتیوه هب ،اهراتشون نیا ِموس ِشخب رد

 .تخادرپ مهاوخ نآ ياهتیفرظ
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 تسین	یتوکس لاتیپاک رد

 موس شخب ـ شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 

 روآیتفگش ،دوب نیا زج رگا ؛تسین یتوکس اما ،تسا رایسب هتفگان لاتیپاک رد

 راصعا يهمه و عماوج يهمه نوماریپ هچنآ يهمه باتک نیا رد هکنیا راظتنا .دوب

 ،یسایس داصتقا دقن دودحم و هژیو يهزوح رد یتح ،دشابهدش هتشون ،تسا ینتفگ

 ،دقن رب شاهدولاش هک يرثا زا ناوتیم هنوگچ .تسا هنادرخبان و هدوهیب يراظتنا

 و اهنارود تیخیرات رب و کیتارپ یبالقنا و يداقتنا تشرس ،کیتارپ تینیع

 یباتک تشاد راظتنا ،تسا راوتسا ناسنا یعامتجا یگدنز یناکمـینامز ياهشرب

 ییاعدا و راظتنا نینچ ؟دشاب نامیا اب یتما يهّمر هب باطخ ياهظعوم و ینامسآ

 .شرظتنم و یعدم ِیشیدناکشخ و تهالب زج تسین يزیچ

 رب ینمض یتلالد توکس اریز ؛تسین یتوکس اما ،تسا رایسب هتفگان لاتیپاک رد

 یگنرین رب ،اجنآ زا و ،يراکناهنپ و نداهن توکسم رب ،دراد هنادماعِ يراذگهتفگان

 ،سکعرب ؛درادن یتوکس نینچ يورچیههب لاتیپاک .نیتسآ رد يرام و یبیرف و

 اههدشْ ناهنپِ ندرک راکشآ رد ،اهنآِ نیرتدنمتردق دیاش ،راثآ نیرتدنمتردق زا یکی

 .تساهتوکس ِتشپ و ینایرع ِتشپ

 یماهتا نینچ یعاد هن و دراد يراظتنا نانچ هن )1(»لاتیپاک ياهتوکس« ياعدا اما

 و تخاس و قطنم هک تسا یعدم ،رثا نیا تمظع و تیمها رب دیکأت اب هکلب ،تسا

 ،راک لماع و دزادرپب هیامرس قطنم هب ًاساسا هک تسا نینچ هناهاگآ لاتیپاک تفاب
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 زا یئزج و هقلح ،»هتفایتیصخش ِراک يورین« ناونعهب ار ،رگراک نیاربانب و

 يهزرابم و رگراک یگدنز ،راک لماع شقن بیترت نیاهب و دنادب هیامرس نامتخاس

 .دراذگب توکسم ،دوشیم هدیمان يرادهیامرس يهعماج هچنآ رد ار نارگراک

 یبسن یفاضا شزرا و راک يورین شزرا

 هک میتفگ »ینیرفآشزرا و هدنز راک« ناونع ریز اهراتشون نیا مود شخب ِنایاپ رد

 و رظنم زا ،رگنشور تسا ياهژوس ،شزراِ یخیراتارف كرد ِدانتسا دروم يهژوس«

 تسا ياهژوس ،شزرا زا یخیرات كرد دانتسا دروم يهژوس .یسایس داصتقا هاگیاپ

 رد میدرک هدعو و »یسایس داصتقا دقن هاگیاپ و رظنم زا ،لمع رد و رظن رد ،داقن

 و يداقتنا و یبالقنا يهژوس نیا نیداهن ِتیوه« هب ،شخب نیا رد انامه ،موس شخب

 یهاگدید يزکرم يهتسه يواکاو اب میهاوخیم کنیا .میزادرپب »نآ ياهتیفرظ

 اههنیمز ندرک راکشآ اب و دنادیم تکاس ار لاتیپاک ،صوصخ نیا رد ًاقیقد هک

 و دزم يهیرظن يهدننکنییعت شقن رب هاگدید نیا تارطخ هژیوب و یتساران للع و

 هک میهد ناشن هک تسا نیا فده .مینک دیکأت یبسن یفاضا شزرا يهیرظن

 ياج ،یتاقبط يهزرابم تیمها رب يراشفاپ و هنایوجهزرابم یتین اب هک یهاگدید

 ندرک ناریو اب هنوگچ ،دنیبیم یلاخ لاتیپاک رد ار هزرابم نیا رب دیکأت

 رب دوخ هک تساهداهن ینُب رب هشیت ساسارد ،یبسن یفاضا شزرا ياههدولاش

 .تسا هتسشن شاهخاش

 هک میریگیم ضرف ار هداس یهاگتسد تسخن ،لالدتسا ياههنیمز ندرک ایهم يارب

 شخب رد رتشیپ ام .دشاب ثحب نیا يرورض تالوقم يهمه دجاو لاحنیعرد

 یمیهافم و ریباعت ،»رادقم ،لکش ،رهوج :شزرا« ناونع تحت اهراتشون نیا ِتسخن

 اهنآ زا اجنیا رد و میاهدرک حرطم ار شزرا لکش و رادقم ،شزرا ،درجم راک دننام

 .مینکیم هدافتسا نشور یتالوقم و میهافم يهباثمهب

 يرگید و »راکهنازور« یکی :دراد یلصا يهلوقم ود سکرام یفاضا شزرا يهیرظن

 يورین رگراک هک تسا ینامز تدم نآ زا ترابع راکهنازور .»راک يورین شزرا«

 ِتمیق و دمانیم دزم ارنآ رادهیامرس و تسا هتخورف رادهیامرس هب هک ــ ار شراک

 »راکهنازور« هک تسا تسرد .دراذگیم رادهیامرس رایتخا رد ــ دنکیم یقلت راک
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 يانعم هب لاحنیعرد دناوتیم و تسا کیروئت ياهلوقم ای موهفم و يراذگمان یعون

 رمع لوط رد راک تاعاس یتح ای راک يهناهام تاعاس ای راک یگتفه تاعاس

 هک تسا یعیبط يزرم رب دیکأت لیلدهب شندوب هنازور رب دیکأت اما ،دشاب رگراک

 راک هک يرگراک تسا نکمم نیاربانب .دوشیم طوبرم ناسنا راک يورین ِفرص هب

 راک نآ زا شیب یتح ای لماک ِتعاس 24 ًائانثتسا )ناتسرامیب رد ًالثم( دراد یتفیش

 وربور ناسنا ِندنامهدنز یعیبط ياهزرم اب و دشاب یمئاد دناوتیمن هویش نیا اما ،دنک

 زا .تسا شیوخ راک يورین دیلوتزاب يارب ینامز دنمزاین ناسنا اریز .دش دهاوخ

 .میریگیم ضرف زورهنابش رد تعاس 8 ار »راکهنازور« ،دوخ لاثم رد ام ورنیمه

 ظاحلب هک ییاهالاک هعومجم ِشزرا رادقم اب تسا ربارب مه راک يورین شزرا رادقم

 .دنراد ترورض رگراک راک يورین دیلوتزاب يارب یعامتجا و یگنهرف ،یعیبط

 دیلوت ییالاک ،فیرعت هب انب ،دنکیم راک تعاس 8 ،راکهنازور کی رد هک يرگراک

 مهس و یکمک و ماخ داوم شزرا رادقم اب تسا ربارب ششزرا رادقم هک دنکیم

 ربارب هدیرفآون ِشزرا نیاربانب .مزال ًاعامتجا ِراک تعاس 8 يهوالعب ،اهرازبا یشزرا

 لقتنم لوصحم هب طقف هک ار ییازجا ِشزراِ رادقم رگا و ؛راک تعاس 8 اب تسا

 رگراک کی هک ییاهالاک شزرا رادقم ،میریگب هدیدان ثحب یگداس يارب ،دناهدش

 ًاعامتجا راک تعاس 8 اب تسا ربارب تساهدرک دیلوت هتعاس 8ِ راکهنازور کی رد

 8 زا ًاملسم هک راک يورین شزرا اب تسا ربارب ،شزرا رادقم نیا زا یمهس .مزال

 مسا و مزالِ راک میراذگیم ار راکهنازور زا مهس نیا مسا ام .تسا رتمک تعاس

 يهدنیامن مزالِ راک مهس .یفاضا راک میراذگیم ار راکهنازور ِلک اب نآ لضافت

 رادقم اب ربارب یفاضا راک مهس و تسا راک يورین ِشزرا رادقم اب ربارب یشزرا رادقم

 .میمانیم »یفاضا شزرا« ارنآ ام هک تسا یشزرا

 رادقم هاگنآ ،دشاب تعاس 4 اب ربارب مزال راک رادقم میریگب ضرف رگا ،ام لاثم رد

 ربارب راک يورین شزرا ینعی ؛تسا تعاس 4 يواسم ،4 ياهنم 8 اب ربارب یفاضا راک

 ِراک تعاس 4 اب تسا ربارب مه یفاضا شزرا و مزال ًاعامتجا ِراک تعاس 4 اب تسا

 رادهیامرس هب قلعتم یفاضا شزرا ینعی ،مود مهس هک تسا یهیدب .مزال ًاعامتجا

 يارب .دنک رتشیب ار مهس نیا دهاوخب رادهیامرس هک تسا یهیدب مه زاب و تسا
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 نامز مهس رد يرییغت ناکما رگا )کی :دراد دوجو هار ود ،یلک روطب راکنیا

 ًالثم ؛دنک ینالوط ار راکهنازور ،درادن دوجو راک يورین ِشزرا رادقم ای مزال راک

 اجنآ زا و یفاضا ِراک ِنامز نیاربانب و دناسرب تعاس 10 هب تعاس 8 زا ار راکهنازور

 یفاضا شزرا عون نیا هب ام .دهد شیازفا تعاس 6 هب تعاس 4 زا ار یفاضا شزرا

 راکهنازور ِلوط رد يرییغت ناکما رگا)ود .قلطم یفاضا شزرا مییوگیم

 .تعاس 2 هب دناسرب تعاس 4 زا ًالثم ،دنک رتهاتوک ار مزال ِراک نامز ،درادن دوجو

 نیا هب ام .تعاس 6 هب دسریم تعاس 4 زا یفاضا شزرا و یفاضا راک زین رابنیا

 ینونک ثحب یلصا عوضوم و یبسن یفاضا شزرا مییوگیم یفاضا شزرا عون

 ماسقا و عاونا تیعقاو رد هک تسا نشور( .تسا یفاضا شزرا عون نیمه زین ،ام

 يارب اما ،تسا رتهدیچیپ رایسب طباور نیا و دنراد دوجو تلاح نیا زا ییاهبیکرت

 ).دنزاجم مه و یفاک مه اهضرف نیا ،ثحب ینابم ندش راکشآ

 دزادرپب ار راک يورین شزرا يهمه رادهیامرس دشاب رارق رگا هک تسا نیا لاؤس اما

 ياهتیانج و اهمتس يهمه و يدزد و يرادربهالک رب ام يهیرظن و لالدتسا و

 رادهیامرس ،دشابن ینتبم ،درادیماور نارگراک رب يرادهیامرس هک يرگید ِیعقاو

 ار مزال راک نامز نیاربانب و دروایب نیئاپ ار راک يورین شزرا دناوتیم روطچ

 .ناملاثم هب میدرگرب .دیوگیم هچ یبسن یفاضا شزرا يهیرظن مینیبب ؟دنک رتهاتوک

 نیدامن روطب و دنکیم دیلوت نان ،دراد هتعاس 8ِ راکهنازور هک يرگراک مینک ضرف

 ياهزاین يهمه هک دشاب يزیچ دامن نان هک میریگب ضرف ثحب یگداس يارب طقف و

 .دنکیم نیمأت شراک يورین دیلوتزاب يارب ار رگراک یعامتجا و یگنهرف و ،یعیبط

 رادقم نیاربانب .دشاب نان هناد 80 ،هتعاس 8ِ راکهنازور لوصحم هک مینک ضرف مه زاب

 راک يورین شزرا ،مزال ًاعامتجا راک تعاس 8 اب تسا ربارب نان هناد 80 نیا شزرا

 زین یفاضا شزرا و ،نان هناد 40 شزرا اب ای مزال ًاعامتجا راک تعاس 4 اب تسا ربارب

 شراک يورین دیلوتزاب يارب رگراک ،رگید ترابعهب .نان هناد 40 شزرا اب تسا ربارب

 يارب میناوتیم ام .تسا یفاک و مزال ،نان زا مجح نیا .دراد زاین نان هناد 40 هب

 شزرا و نان شزرا ،تیعقاو هب شندش رتکیدزن و ناملاثم لاقتنا ندش رتناسآ

 رادقم مینک ضرف .مینک يراذگمان ،اهنآ تمیق ای ،اهنآ یلوپ ِنایب رد ار راک يورین
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 نیاهب .دوش نایب ناموت رازه 120 رد ،تسا مزال راک تعاس 8 اب ربارب هک یشزرا

 رازه 120 اب دوب دهاوخ ربارب نان هناد 80 ینعی ،هنازور ِلوصحم ِلک شزرا بیترت

 60 زین یفاضا شزرا و ناموت رازه 60 ،رگراک دزم ای ،راک يورین شزرا .ناموت

 .ناموت رازه

 رگراک و دوش ربارب ود راک يروآراب ،ینف تفرشیپ رثا رد میریگب ضرف کنیا

 ربانب .دنک دیلوت هناد 160 ،نان هناد 80 ياجب ،راک تعاس 8 نامه لوط رد دناوتب

 و رازبا مهس و ماخ داوم ِشزرا ِنتفرگهدیدان ِضرف اب و( سکرام شزرا يهیرظن

 ربارب ود اهنآ مجح و هدیسر 160 هب 80 زا اهنان دادعت هک تسا تسرد ،)هریغ

 ،مزال ًاعامتجا راک تعاس 8 اب تسا ربارب ناکامک اهنآ شزرا رادقم اما ،تساهدش

 يرییغت شزرا رادقم لک هچرگا ،هجیتن رد .ناموت رازه 120 اب ،یلوپ نایب هب و

 ره تمیق ای ،شزرا رادقم ،هدش ربارب ود لوصحم مجح ای دادعت نوچ اما ،هدرکن

 ياجب نان ره تمیق الاح .تساهدش فصن نان هناد ره ای لوصحم زا دحاو کت

 رگراک هب يرادقم نامه ناکامک رادهیامرس .ناموت 750 اب تسا ربارب ناموت 1500

 دیلوتزاب يارب رگراک .دشاب یفاک و مزال شراک يورین دیلوتزاب يارب هک دزادرپیم

 رگید ترابعهب .دریگیم مه ار نان 40 نامه ،تشاد زاین نان 40 هب شراک يورین

 الاح نان تمیق نوچ اما .دنک يرادیرخ نان 40 نآ اب دناوتیم هک دریگیم يدزم

 رازه 30 ،ناموت رازه 60 ياجب مه رگراک ،تسا ناموت 750 ،ناموت 1500 ياجب

 .دنکیم تفایرد ــ تسا شراک يورین شزرا رادقم اب ربارب دص رد دص هک ــ ناموت

 رازه 30 هب ناموت رازه 60 زا شراک يورین شزرا رادقم ای رگراک دزم بیترت نیاهب

 نامز ،لباقم رد .دباییم شهاک تعاس 2 هب تعاس 4 زا مزال راک نامز و ناموت

 رازه 60 زا رادهیامرس یفاضا شزرا رادقم و تعاس 6 هب تعاس 4 زا یفاضا راک

 ِلوط ندنام تباث ِدوجو اب ،رگید ترابعهب .دباییم شیازفا ناموت رازه 90 هب ناموت

 مهس و شزرا نیا رادقم ،راک يورین شزرا ِلماک ِتخادرپ دوجو اب و راکهنازور

 ،رظن نیا رب انب .تساهتفای شیازفا یبسن یفاضا شزرا مهس و شهاک مزال راک

 زا و الاک دحاو کت ِشزرا رادقم شهاک ثعاب ،ساسا رد ،راک يروآراب شیازفا

 شیارگ يهیرظن داینب .دوشیم راک يورین شزرا شهاک بجوم قیرطنیا
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 نوزفازور رقف يهیرظن زا سکرام يوریپ هب طلغهب هک ،دوس خرن يهدنهاک

 .تسا راوتسا لالدتسا و لصا نیمه رب ،تساهدش ریسفت نارگراک

 مکتسد ای دننامب تباث اهدزم رگا هک تسا یعدم »لاتیپاک توکس« يهیرظن کنیا

 يروآراب شیازفا تروصنآ رد ،دنوشن مک ،هتفای شیازفا يروآراب هک نازیم نامههب

 الاب لاثم بوچراچ رد رگا ،رگید ترابعهب .دوب دهاوخ نارگراک هافر تهج رد

 ناموت 750 هب نان هناد ره تمیق و هدش ربارب ود يروآراب هک ینامز رگا ،مینامب یقاب

 ،دنامب یقاب ناموت رازه 60 نامه رگراک دزم و دنکن رییغت یفاضا شزرا خرن ،هدیسر

 دامن ار اهنان مجح شیازفا رگا و ؛درخب هناد 80 ،نان هناد 40 ياجب دناوتیم الاح

 ،مینادب )هریغ و یعامتجا ،یگنهرف ،يدام( رتشیب تاناکما هب نارگراک یسرتسد

 ،دهدیم ناشن ار نیمه شیبامک مه تیعقاو .تسا هتفای ءاقترا شهافر حطس هاگنآ

 رتهب مه نارگراک یهافر عضو ،تسا رتالاب راک يروآراب هک یعماوج رد اریز

 شزرا قیرط زا دزم نییعت هک تسا نیا دریگیم قوف يهیرظن هک ياهجیتن .تسا

 یبسن یفاضا شزرا ءاشنم دناوتیمن و دنکیمن تیعقاو نییبت هب یکمک ،راک يورین

 اب دنشوکیم نارادهیامرس .تسا یتاقبط يهزرابم لصاح یبسن یفاضا شزرا .دشاب

 اهنآ شالت و دنهاکب اهنآ یتازرابم يورین زا نارگراک نیب رد قافن و هقرفت داجیا

 زا .دننک یثنخ ،تسا یبسن یفاضا شزرا شیازفا عنام هک اهدزم شیازفا يارب ار

 تیمهایب وا يارب ای هدوبن ناهنپ زین سکرام دید زا هتکن نیا ًاملسم ،هاگدید نیا

 ِدزم يهیرظن زا یتاقبط يهزرابم هاگیاج و تیمها هک تسا نیا هلئسم .تساهدوبن

 نآ يهرابرد لاتیپاک ورنیمه زا و تسین جاتنتسا لباق ،راک يورین شزرا رب ینتبم

 .تسا هدرک توکس

 تسخن .تسین زتیووبل لکیام تاداقتنا يهمه هب خساپ هتشون نیا رد نم فده

 یگتخیرمهب يهیواز زا هژیوب ،يروخرد ياهخساپ تاداقتنا نیا ربارب رد :هکنیا

 یبرجت ظاحلب یتح :هکنیا رگید و ؛)2( تسا هدش حرط ،زتیووبل دزن دیرجت حوطس

 يریغتم و شهاک هب ور رشق لماش طقف ،هتفرشیپ ياهروشک رد نارگراک هافر ،زین

 ،تسا هدش نیمضت و رادیاپ ًاتبسن یلغش ياهدادرارق ياراد و صصختم نارگراک زا

 نارگراک ،ناگتسشنزاب زا یعیسو رایسب رشق ،نادنمتسم ،ناراکیب هجو چیههب و
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 ای نارجاهم ،تقوم ياهدادرارق ياراد ِنارگراک ،یلصف نارگراک ،صصختمریغ

 ار دوشیم نیمأت دازآ لغش قیرط زا راچانب ناشدمآرد هک یناگدش هدنار

 نیمه لوصحم ،یناهج راک میسقت داعبا رد هک یتکالف و رقف هوالعب .دریگیمنربرد

 تسا ییاهتیفرظ ،نم فده .دوشیمن دراو هبساحم نیا رد ،تسا يروآراب ِدشر

 نآ زا یبسن یفاضا شزرا و دزم ،راک يورین شزرا ،شزرا يهیرظن هک

 ناکما مه و یتاقبط يهزرابم تیعقاو هب ناشدانتسا و عوجر مه :دنرادروخرب

 .اهنآ زا یتاقبط يهزرابم يرظن جاتنتسا

 و دزم يهیرظن ِيرظن يهدولاش يهباثم هب راک يورین ِشزرا يهیرظن ندرک اهر

 عقاورد ،راک ياضاقت و هضرع هب دزم يهیرظن ندرک لوکوم و یبسن یفاضا شزرا

 رب ودراکیر .تسا دیلوت ياههنیزه و یسایس داصتقا يهیرظن يوسهب سپ هب یماگ

 نیا .دنکیم رگراک نیشناج ار نیشام رادهیامرس ،دورب الاب اهدزم رگا هک تسا نآ

 هب درفنمِ رادهیامرس رظنم زا اریز ،تسا ییاوژروب داصتقا و نارادهیامرس لالدتسا

 یتاقبط و یعامتجا داعبا رد .دنکیم هاگن يرادهیامرس دیلوت يهویش و هعماج

 يروآراب ندرب الاب اب ات دربیم راکهب ار نیشام رادهیامرس .تسا هنوراو تسرد

 يرادهیامرس راک و زاس اب قبطنم و ییاوژروب یهاگآ نیب توافت .دنک مک ار اهدزم

 نیداینب ياهراک و زاس هب يداقتنا ِیهاگآ و وسکی زا ییاوژروب يژولوئدیا نیاربانب و

 .تسا رگید يوس زا ،یخیرات و یعامتجا يداعبا رد يرادهیامرس دیلوت يهویش

 رد سکرام ِدوخ دید زا هک تسین يزار فشک »لاتیپاک ياهتوکس« هاگدید

 زا ینیعم تیمک شزرا بسح رب راک يورین شزرا« :دشاب هدنام ناهنپ لاتیپاک

 نیا شزرا ،دنکیم رییغت راک روآراب يورین اب هچنآ .دوشیم نیمأت شاعم لئاسو

 ِيروآراب رثا رد دناوتیم شاعم لئاسو مجح .اهنآ مجح هن ،تسا شاعم لئاسو

 دشر رادهیامرس و رگراک يارب ناسمه یتبسن هب و ماگنهمه ،راک يهدنبایشیازفا

 یفاضا شزرا و راک يورین تمیق ]نیب بسانت و[ ریداقم رد يرییغت هکنآیب ،دنک

 هک دهدیم رادشه اجنامه و شیپاشیپ سکرام ،سکعرب )3(».دشابهداد يور

 دزم )مرف( بلاق ای لکش هب نآ ندمآرد و »راک يورین تمیق و شزرا یسیدرگد«

 یسیدرگد نیمه .دراد »هدننکنییعت تیمها« هک تسا »راک ِدوخ ِتمیق و شزرا« ای
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 يهمه ،رادهیامرس و رگراک یقوقح تاروصت يهمه« يهدولاش هک تسا

 و نآ يهنامهوتم ياهیدازآ يهمه ،يرادهیامرس دیلوت يهویش ياهيزیمآزار

 »يرادیدپ لکش« نیمه .تسا »هناماوع داصتقا يهنارگهیجوت ياهییارسهوای يهمه

 ،هنوراو هب« هکلب ،دنکیم »ناهنپ هدید زا« اهنت هن ار »یعقاو يهطبار« هک تسا

 )4(».دنایامنیم ار شفالخ

 راثآ رگید و لاتیپاک رد روفو هب ناوتیم ار الاب يهنومن ود اب دننامه یتادیکأت

 تینیع نیب داضت لاتیپاک رد سکرام لالدتسا یلصا يهتشر اریز ؛تفای سکرام

 و تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد نآ یشزرا تینیع و لوصحم ِیکیتارپ/يدام

 يارب يرگناریو ِشالت رد هراومه هیامرس هک تسا یهیدب ،لالدتسا نیا يهیاپ رب

 ،هجیتن رد .تسا رتمک هچره ییاهشزرا اب هدروآرف زا يرتشیب هچره مجح شیازفا

 شزرا شهاک و دشاب الاک دحاو کت شزرا شهاک ثعاب يروآراب شیازفا هکنیا

 اهالاک زا يرتشیب مجح زا ار نارگراک دناوتب یتح یطیارش تحت ،الاک دحاو کت

 هدننکنییعت يهتکن .تسین لاتیپاک یلصا لالدتسا رارکت زج يزیچ ،دنک دنمهرهب

 يورین شزرا نییعت و فیرعت ساسا رب اهنت ،یطیارش نینچ جاتنتسا هک تسا نیا اما

 نتخاسهدروآرب يارب هک ییاهالاک زا ینیعم مجح شزرا ،رگید ترابعهب ای ،راک

 ،دنايرورض شراک يورین دیلوتزاب و رگراک یعامتجا و یگنهرف ،یعیبط ياهزاین

 يانبم یلالدتسا نانچ ،دشابن دوجوم شیپاشیپ رایعم نیا رگا .تسا ریذپناکما

 اهنت ،يروآراب شیازفا »بهاوم« زا نارگراکِ ندشدنمهرهب ،هوالعب .درادن يراوتسا

 ای دشاب هدرکن يرییغت یفاضا شزرا خرن هک تسا قداص و نکمم یطیارش رد

 .دشاب هدرکن لمع یفاضا شزرا شیازفا تهج رد لماک روطب مکتسد

 ،دهدیم تبسن لاتیپاک هب ار یتوکس نینچ هک یهاگدید یلصا رطخ و اطخ اما

 ماگ هک تسا نیا رد اطخ .تسین لاتیپاک ياسر نایب نتشاگناهدیدان رد اهنت

 ،يروآراب شیازفا رثا رد الاک کت شزرا رادقم شهاک ینعی ،لالدتسا نیا تسخن

 شزرا يراصحنا صاصتخا و تیخیرات رب ،شزرا يهیرظن هب ءاکتا اب اهنت دوخ

 و فیرعت نودب ،دوخ يهبونب نیا و تسا ریذپناکما يرادهیامرس دیلوت يهویشهب

 يهیرظن ،رگید ترابعهب .تسا نکممریغ ،نآ رادقم و راک يورین شزرا نییعت
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 ضورفم اب ناوتیمن نیاربانب .دنکیم باترپ بقع هب ماگ نیدنچ ار سکرام شزرا

 يهدولاش يهباثمهب ار راک يورین شزرا ،راک يورین شزرا و شزرا يهیرظن نتفرگ

 نییعت ،هنایوجهزرابم ًارهاظ ییاعدا رد و درک راکنا یبسن یفاضا شزرا نیداینب

 .درپس »یتاقبط يهزرابم« و اضاقت و هضرع نادیم هب ار یبسن یفاضا شزرا رادقم

 و هداس رایسب خساپ ،رگید يالاک ره شزرا دننام ،زین راک يورین شزرا دروم رد

 اضاقت و هضرع رگا هک تسا نیا سکرام دنمتردق و هنارایشوه ،قیقد لاحنیعرد

 )تمیق ای( شزرا دیاب رایعم مادک اب ــ دنشاب قبطنم مهرب ای ــ دننک یثنخ ار رگیدکی

 يهلئسم ؟تفرگ هزادنا ار راک يورین تمیق ای شزرا ،هژیو دروم نیا رد و ،الاک

 راک يورین شزرا ینعی ،هدننک نییعت رایعم نداهن تسد زا نیمه ًاقیقد يروحم

 هاگنآ ،دنشاب قبطنم اضاقت و هضرع رگا« :میناوخیم لاتیپاک موس دلج رد .تسا

 )5(».دنوشیم راک يورین شزرا اب ربارب اهدزم و دوریم نیب زا اهنآ تاریثأت

 يهنیزه« ییاوژروب يهیرظن هب هتساوخان ای هتساوخ تشگزاب و رایعم نیا ندرک اهر

 ًاتیاهن و اهیتساران و اهیتساک ،اهیناوتان نآ يهمه هب تشگزاب يانعم هب ،»دیلوت

 دقن يهباثمهب ،لاتیپاک دقن جامآ و عوضوم هک تسا یکیژولوئدیا تاعازتنا

 رد ًاقیقد راک يورین شزرا و شزرا يهیرظن ییاناوت يهمه .دنتسه یسایس داصتقا

 ِندشدنمهرهب هب تسا نکمم هک یتیعضو ناکما طیارش دهدیم ناشن هک تسا نیا

 رد ارچ و دنتسیچ ًاقیقد ،دماجنایب راکِ يروآراب شیازفا »بهاوم« زا نارگراک

 رد مه رگا و ؛دنباییمن تیلعف یتاناکما نینچ يرادهیامرس دیلوت يهویش ِتیعقاو

 هژیوب و هعماج لک يارب اهنآ ياهب ،دنبایب ققحت ياهژیو ناکم و نامز و اهشرب

 یتابثا يهطبار هب نتخادرپ زا شیپ اما .تسیچ یناهج راک میسقت رد رگید عماوج

 ،هنومن کی هب هراشا اب اهنت ملیام ،یتاقبط يهزرابم و راک يورین شزرا يهیرظن

 .منک هتسجرب ار دزم ياضاقت و هضرع يهیرظن ِکیژولوئدیا ياهدمایپ و یناوتان

 رد اضاقت و هضرع يهجیتن راک تمیق يهباثمهب ار دزم رادقم هک یهاگدید رظنم زا

 ندنام تباث ای راک نامز ندنام تباث اب دزمتسد شیازفا نیب ،دنادیم راک رازاب

 »روتکاف« ِتمیق تلاح ودره رد .درادن دوجو یتوافت ،راک نامز شهاک و دزمتسد

 نم دیوگب رگراک هکنیا .تساهتفای شیازفا رادهیامرس »ياههنیزه« يههایس رد راک
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 دزم ناموت رازه 80 ،ناموت رازه 60 ياجب اما منکیم راک تعاس 8 هنازور

 زا ،منک راک تعاس 6 طقف هنازور مرضاح ناموت رازه 60 يازِا رد ای مهاوخیم

 زا رتیهیدب .تساهدش رتنارگ راک »روتکاف« :تسانعم کی هب اهنت رادهیامرس دید

 رازه 10 ياجب ار رینپ ولیک کی زورما زا دیوگب یلاقب هکنیا .تسین روصت لباق نیا

 طقف ولیک کی ياجب ،ناموت رازه 10 يازِا رد ای ،مشورفیم ناموت رازه 15 ،ناموت

 رتنارگ ار شرینپ دهاوخیم لاقب :تسانعم کی هب طقف ،مهدیم رینپ مرگ 750

 باسح نیا ِتیعورشم و تیناقح لاحنیعرد و ندوب »ییالقع« و تهادب .دشورفب

 هکلب ،دنکیم عافد نآ زا ناج ياپ ات رادهیامرس اهنت هن هک تساجنآ ات »هنالاقب«

 و »تسیسکرام« نارگشهوژپ یخرب یتح ،داصتقا ملع دیتاسا زا يرایسب يارب

 ندنام تباث اب دزم شیازفا نیب اما .تسا یهیدب زین نارگراک زا يرایسب هناتخبدب

 و نیداینبِ یفیک توافت کی ،راک نامز شهاک اب دزم ندنام تباث و راک نامز

 شیازفا اب تسا نکمم رادهیامرس .دراد دوجو يرادهیامرس دیلوت يهویش زیرهدولاش

 »بهاوم« رد ار رگراک یطیارش تحت تسا نکمم یتح ،دنک تقفاوم رگراک دزم

 رگراک رتشیب »هافر« ،»يراوگرزب« رس زا و دنک میهس يدح ات راک يروآراب شیازفا

 هب ناکامک دزم »شیازفا« هک اجنآ ات طقف و طقف ،زین نیا و ــ ؛دنکن غیرد وا زا ار

 مجح زا دناوتیم یتخس هب رادهیامرس ،اما ــ دشاب راک يورین شزرا شهاک يانعم

 هدنزِ راک ِمجح نیا .دنک رظنفرص ،دراذگیم شرایتخا رد رگراک هک ياهدنز راک

 رد هک تسا هدنز راک نیا .دزاسیم ار هیامرس تشوگ و تسوپ و نوخ هک تسا

 ندوزفا اب و لوصحم هب دیلوت ینیع طیارش ِشزرا لاقتنا اب ،دیلوت يهناگی دنیآرف

 تلع هچنآ .تسا هیامرس ییازفاشزرا و یبایشزرا تلع و دجوم اهنت ،نآ هب شزرا

 دنمداضت شیارگ نیمه ًاقیقد ،تسا هیامرس ياهتسکش و اهنارحب يهشیر و نیداینب

 دیلوت لک سایقم رد هدنز ِراک ِمهس ِندش مک رثا رد ،شهاک هب دوس خرن

 .تسین نارحب ءاشنم و تلع ،اهدزم شیازفا .تسا يرادهیامرس

 یتاقبط يهزرابم و راک يورین شزرا

 شزرا نییعت يهویش ،دنزیم دنویپ یتاقبط يهزرابم هب ار راک يورین شزرا هچنآ

 رد هداس رایسب یلاثم رد سکرام .تسا نآ يهدننکنییعت عجرم و راک يورین
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 اب يروآراب تارییغت و دیلوت دنیآرف هک ار يزیمآداضت يهطبار ،)6(هسیردنورگ

 لاثم میشوکیم ام .تسا هدرک راکشآ یناشخرد وحنهب دراد لاغتشا ناکما و حطس

 .مینک رارکت ــ میاهدروآ هتشون زاغآ رد هک ــ نان دیلوت لاثم کمک هب ار سکرام

 تعاس 8 هنازور رگراک ود ،رگراک کی ياجب ،نان يدیلوت دحاو رد مینک ضرف

 ،رگراک ود .دننامیم یقاب دوخ ياجرب ،ضورفم ياهتبسن يهمه .دننکیم راک

 اب تسا ربارب رگراک راک يورین شزرا .دننکیم دیلوت نان هناد 160 ،تعاس 16 رد

 .ناموت رازه 240 اب تسا ربارب نان هناد 160 شزرا ،یلوپ نایب هب .نان هناد 40 شزرا

 يهباثمهب ،رگید ناموت رازه 120 و تسا یفاضا شزرا ناموت رازه 120 رادقم نیا زا

 يروآراب رگا کنیا .دوشیم تخادرپ ناموت رازه 60 مادک ره ،رگراک ود هب دزم

 دیلوت نان رادقم نامه دناوتب تعاس 8 رد رگراک کی هک يوحنب ،دوش ربارب ود راک

 هناد 160 نامه دیلوت مجح .دنک جارخا ار رگراک کی دناوتیم رادهیامرس ،دنک

 يهمه زین هدنامیقاب رگراک کی و تسا ناموت رازه 120 نامه شتمیق ،دنامیم یقاب

 توافت .دنکیم تفایرد تسا نان هناد 40 شزرا اب ربارب هک ار شراک يورین شزرا

 دنراد تمیق ناموت رازه 30 ،ناموت رازه 60 ياجب نان هناد 40 الاح هک تسا نیا رد

 هتفای شیازفا ناموت رازه 90 هب ناموت رازه 60 زا رادهیامرس یفاضا شزرا نیاربانب و

 اب و رادهیامرس کت نیا دید زا هدشجارخا ِرگراک تشونرس ،تلاح نیا رد .تسا

 کت نیا دید زا .تسا تیمهایب ًالماک ،شاهیامرس دیلوتزاب ینیع ناکما هب فطع

 دناوتیم و دراد رارق راک رازاب رایتخا رد هرابود هدشجارخاِ رگراک نآ ،رادهیامرس

 هکنیا اب ،دیلوت ینیع طیارش ظاحلب هک تسا نیا مهم .دنک ادیپ يرگید لغش

 دیلوتزاب ناکما ،هدیسر ناموت رازه 90 هب ناموت رازه 60 زا شایفاضا شزرا

 .تسا مهارف یعنام چیه نودب شاهیامرس

 يهعماج ِتیعقاو رد زین یبرجت ظاحلب هک ینیعم طیارش تحت دیوگیم سکرام

 رگراک کی دناوتیم اهنت هن رادهیامرس ،تسا تابثا و هدهاشم لباق يرادهیامرس

 ودره رادهیامرس رگا ؟ارچ مینیبب .تسه زین راک نیا هب روبجم هکلب ،دنک جارخا ار

 هناد 160 ياجب دنناوتیم راک تعاس 16 اب اهنآ تروصنآ رد ،دنک ظفح ار رگراک

 ،ماخ داوم يرتشیب رادقم مزلتسم ،نان 320 دیلوت اما .دننک دیلوت هناد 320 کنیا ،نان



 72 

 هصالخ و لقن و لمح ناکما ،شورف رازاب ،يرادرابنا ياهاضف ،اههاگتسد ییاراک

 كرادت هک دنراد يرتشیب تباث يهیامرس فرص هب زاین هک تسا يرگید لماوع

 نکمم هلصافالب و هطساوالب روطب رادهیامرس يارب ینف و یلام ظاحلبً الامتحا نآ

 هاگنآ ،دشاب هتشاد ار نان 160 نامه دیلوت ینف و یلام ناکما رادهیامرس رگا .تسین

 یعقاو روطب .دننک راک تعاس 4 مادکره ،زور رد تعاس 8 ياجب دیاب رگراک ود

 طیارش رد ام اما .تسه مه نکمم يرادهیامرس دیلوت يهویش تادیقت زا نوریب و

 شزرا شیازفا و يروآراب يهرمث زا دهاوخیم رادهیامرس و میتسه يرادهیامرس

 هب دنناوتیم و دناهدش دیلوت هک ینان 160 زا ناکامک ینعی .دوش دنمهرهب شایفاضا

 .درادرب شدوخ يارب ار شناموت رازه 90 ،دنورب شورفب ناموت رازه 120 تمیق

 رگراک کی ظفح اب تسناوتیم ،ینادجو باذع نیرتکچوک نودب ار راک نیا

 باذع« نآ تباب زا و دنادیمن دوخ هانگ رادهیامرس ار رگراک کی جارخا( .دنکب

 دنادیم دوخ قح ار یفاضا شزرا ناموت رازه 90 زا يرادروخرب .درادن »ینادجو

 مه ار هدنامیقابِ رگراک راک يورین شزرا يهمه نوچ ،دراد ياهدوسآ نادجو و

 ).تسا هدرک تخادرپ »هنالداع« رایسب

 دنک يراشفاپ دوخ »قح« رب ،هیامرس قطنم زا يوریپ اب رادهیامرس رگا مینیبب کنیا

 يور هچ ،دراداو راک هب تعاس 4 تدم هب مادکره ،ار رگراک ودره دوجو نیا اب و

 یفاضا شزرا ناموت رازه 90 ،ناموت رازه 120 تمیق هب یلوصحم زا ؟داد دهاوخ

 .ناموت رازه 15 مادکره .دوشیم میسقت رگراک ود نیب هیقبِ ناموت رازه 30 و تسا

 نیاربانب ؛درخب نان هناد 20 طقف ناموت رازه 15 اب دناوتیم کنیا رگراک ره اما

 شراک يورین ِدیلوتزاب يارب هک ییاهالاک زا یفاک و مزال مجح هب دناوتیمن

 رگراک یگنسرگ يانعم هب طقف یعضو نینچ .دنک ادیپ یسرتسد ،تسا يرورض

 هتخادنا رطخب ار شاهیامرس دیلوتزاب ینیع طیارش رادهیامرس دید زا هکلب ،تسین

 ِدوخ رد شزرا دیلوت و يدام دیلوت نیب هک يداضت زا رگراک جارخا نیاربانب .تسا

 .دوشیم یشان تسا هتفهن يرادهیامرس دیلوت ِدنیآرف

 يهبنج ود ،نآ رادقم نییعت ،دزم تیهام تخانش يارب راک يورین شزرا زا تمیزع

 هک ییاهالاک شزرا هب دانتسا اب راک يورین شزرا فیرعت :کی .دراد هدننکنییعت
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 رادقم نییعت يهدولاش اهنت دوخ يدوخب ،دنامزال رگراک راک يورین دیلوتزاب يارب

 حرط ار اهالاک نیا تیفیک و تیمک شسرپ طقف و تسا راک يورین شزرا

 و باوخ يارب ینکسم دنمزاین شراک يورین دیلوتزاب يارب رگراک رگا .دنکیم

 ای یباوخروگ اب دیاب شیاسآ و باوخ نیا هک شسرپ نیا هب ،تسا شیاسآ

 ،ناسنا یگدنز يهتسیاش و روخرد یناکم و اضف رد ای دوش مهارف یباوخنتراک

 يورین دیلوتزاب يارب ناشفرصم هک ییاهالاک ورملق هکنیا .دوش هداد خساپ دیاب زونه

 یهارمه و يزاب و ننفت ،ناشیوخ و ناتسود اب رادید ،رفس لماش ،تسا يرورض راک

 ،امنیس( یگنهرف یگدنز زا مظنم يروهرهب و گوس و روس رد كدوک و رسمه اب

 تسا یشسرپ ،دوشیم زین عمجت و نایب يدازآ زا ،)… ،ترسنک ،هاگشیامن ،رتائت

 و تیمک يهرابرد يریگمیمصت عجرم هک تسا یهیدب .داد خساپ نآهب دیاب هک

 نیب يهزرابم ،ییاهن لیلحت رد ،دنراد قلعت نآ هب هک يورملق و اهالاک نیا ِتیفیک

 رد هک یعامتجا يهقبط ود نیا نیب یشکاشک :تسا نارادهیامرس و نارگراک

 اب هزرابم نیا اما .تسا نایرج رد هزورره یسایس ياوق نزاوت رتسب رب و اضف ،نادیم

 هدننکنییعت رایسب و يوهام زیامت کی راکِ رازاب رد اضاقت و هضرع ِلادج ای هزرابم

 حالطصاب ای راک رازاب رد هزرابم هب دزم نازیم ندرک لوکوم هکنیا اب :ود .دراد

 بوچراچ رد عقاورد اما ،دهدیم یسایس يرهاظ هطبار نیا هب ،یتاقبط يهزرابم

 اب ار دزم رس رب هزرابم ام یتقو ،سکعرب .دنامیم یقاب يرادهیامرس تابسانم

 و دنچ فیرعت ًاتیاهن هک تسا تسرد ،مینکیم زاغآ راک يورین شزرا زا تمیزع

 تمیزع اب هک هدمع توافت نیا اب اما ،مینکیم راذگاو یتاقبط يهزرابم هب ارنآ نوچ

 شزرا رب دازام ،راکهنازور لک هک یشزرا ،میهدیم ناشن راک يورین شزرا زا

 هک تسا یمهس .تسا یبسن یفاضا شزرا ،تسا هدرک دیلوت راک يورین

 زج يزیچ ،هیامرس رهوگ و تیهام و تسا هتخادرپن يزیشپ نآ يارب رادهیامرس

 هکلب ،مینکیمن نییعت ار دزم نازیم اهنت ام .تسین نآ تشابنا و یفاضا شزرا نیمه

 يرگنشور اب نیاربانب و ؛میزاسیم راکشآ ار یفاضا شزرا تیهام مه و نازیم مه

 عضوم رد يرادهیامرس دیلوت يهویش لک هب تبسن ،دزم نازیم و تیهام يهراب رد
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 دقن و نییبت يارب راک يورین شزرا زا تمیزع .میریگیم رارق یبالقنا و يداقتنا

 و دوجو ،دزم رس رب هزرابم ياههدولاش ِندرک راکشآ اب اهنت هن ،یبسن یفاضا شزرا

 دزم رس رب ینزهناچ بوچراچ زا هکلب ،دهدیم حیضوت ار هزرابم نیا ترورض

 ،دریگیم رارق هیامرس ِدوخ ياغلا و دقن عضوم رد ،دوریم رتارف راک تمیق يهباثمهب

 ًاساسا تیهام و یسایس ًارهاظ يهزرابم نآ يهناراکهظفاحم و يداصتقا ًاساسا تیهام

 نیا ؛دقن شور تسا نیا .دنکیم راکشآ ار يداصتقا ًارهاظ يهزرابم نیا یسایس

 .سکرام شور تسا

 و ناسنا ناونعهب رگراک زا رگراک راک يورین .مینک هاگن هیضق هب يرگید روط

 بلق و رس و تسد نتخادنا راکب ییاناوت .تسین یندشادج و ادج ،هدنز يدوجوم

 نیا يهدنراد هک تسین یناسنا زا ادج ،یتذل بسک ای یفده هب نتفای تسد يارب

 نیا رب راک يورین ندرک الاک اب يرادهیامرس دیلوت يهویش .تسا ناکما و مادنا

 دودحم ِناکم و نامز رد ،یناسناریغ و یعیبطریغ ییادج نیا هک تسا راوتسا ساسا

 .تسا شزرا داقعنا یلصا طورش زا یکی قاقشنا نیا .دوش ریذپناکما ینیعم و

 رت»شیپ« ماگ کی ،الاکِ یشزرا تینیع رد شراک یگتفایتیئیش اب رگراک یگناگیب

 ؛شیوخ ِراک ییاناوت اب رگراک ِناسنا یگناگیب ِ بلاق رد انامه ،تسا هتفرگ تروص

 یخیرات ،یقطنم روطب یگناگیب ـدوخاب نیا ،رتقیقد ترابعهب .یگناگیب ـدوخاب رد

 یعامتجا طباور و یگدنز رب نآ يهطلس موادت رد و شزرا داقعنا رد یعقاو و

 شراک ییاناوت زا ار رگراک يرادهیامرس .دنکیم افیا هدنشخب تیوه شقن ،ناسنا

 ،شراک يورین و يروص ي»هژوس« يهباثم هب »وا« نیب رگید ترابع هب ؛دنکیم ادج

 هدنز يدوجوم يهباثم هب هک رگراک .دزادنایم هلصاف ،)»هژبا«( الاک يهباثم هب

 رب ،يروص ي»هژوس« يهباثم هب تسا شیوخ راک يورین یقیقح رایتخا بحاص

 ساسا رب رازاب رد ار شراک يورین ،تسا »دازآ« رگراک .دراد یقوقح يرایتخا نآ

 ًافرص ،يدازآ نیا هک تسا یهیدب .دشورفب رادهیامرس هب هنابلطواد يدادرارق

 ار شراک يورین تسین دازآ یقیقح روطب رگراک ؛تسا یقیقحریغ و يروص

 .تسا دازآ ندرم رد ؛دریمب یهانپرسیب و یگنسرگ زا دهاوخب رگم ؛دشورفن
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 سوملم و راکشآ ار ییادج نیا ،تغارف نامز و راک نامز نیب زیامت و ییادج

 ِنیب ِییادج نیا ،نآ یط هک تسا رگراک یگدنز نامز زا یشرُب ،راک نامز .دنکیم

 تکرحهب بلق و رس و تسد .دباییم تیلعف نآ يهدنراد ِناسنا و راک يورین

 هکنیا .دنکیم لابند ار رگراک اب هناگیب یفده هک هناگیب ینامرف هب اما ،دنیآیمرد

 نآ رب مدقم ِماگ و دنیآرف نیا ِدوخ زا ،تسا رگراک اب هناگیب يدوجوم ،راک لصاح

 رد هک تسا هاتوک ینامز دنچره ،تغارف نامز زاغآ و راک نامز نایاپ .تسا یشان

 رد ناکامک و دریگیم تروص يرادربنامرف ود نیا و ییادج ود نیا نیب يهلصاف

 يارب ینارگن تروصب رگراک ساسحا و یهاگآ و ناج يهنیمزسپ و هاگآدوخان

 ییادج نیا نایاپ يانعم هب ًاتقوم اما ،دنکیم افیا رگناریو یشقن يراکیب زا سرت و اقب

 ًاقیقد .دننکیم لمع وا يهدنرادِ نامرف و لیم هب بلق و رس و تسد هرابود ؛تسا

 و نارگراک زا یشخب نیب شکاشک ياههزوح زا یکی هک تسور نیمه زا

 هب یسرتسد هب نارادهیامرس رارصا ،یتعنص يهتفرشیپ ياهروشک رد نارادهیامرس

 دهاوخیم هیامرس .تساهنآ تغارف تاعاس رد )…رجنسم ،رجیپ ،لیمیا( نارگراک

 .دراد هگن رادیاپ تغارف تاقوا رد یتح ار ییادج نیا

 ییادج نیا هب دوخ یتاقبط هاگیاج هب یهاگآ قیرط زا يداقتنا و یبالقنا يهژوس

 نآ ِيرادیاپ ِنماض و دجوم هک یتابسانم يزادنارب و نآ عفر يارب و دوشیم هاگآ

 ِيرادیاپ و شیادیپ رد راک يورین شزرا زا تمیزع اب اهنت .دنکیم هزرابم دنتسه

 زاس و یگناگیب ـدوخاب نیا هب ،ییادج نیا هب ناوتیم هک تسا یبسن یفاضا شزرا

 ماگ و دش هاگآ ،نآ ماود و روضحِ یسایس و »يداصتقا« ًاتیاهن و یعامتجا راک و

 ياج يرگنشور ِيروص يهژوس هک تساجنیا زا .داهن نآ يزادنارب و عفر هار رد

 ار هدرب ،رادهدرب .دهدیم هناداقن ِیهاگآ ِیبالقنا و يداقتنا يهژوس هب ار دوخ

 ظفح شراک يورین و دازآان ِناسنا تدحو ،هدرب رد .ار شراک يورین هن ،درخیم

 »دازآ« ِرگراک رد .ار رگراک هن ،درخیم ار رگراک راک يورین ،رادهیامرس .دوشیم

 رد شراک يورین و ناسنا تدحو .دوریم تسد زا شراک يورین و ناسنا تدحو

 ،يرادهیامرس رد ناسنا »يدازآ« ِناوات .تسوا تیناسنا و يدازآ بلس ياهب هب ،هدرب

 تدحو ،هیامرس نتخادنارب اب رگراک .تسا رگراک ِیگراپود و یگناگیب ـدوخاب
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 یقیقح يدازآ رد ار یعقاو تدحو و دریگیم سپزاب ار شیاهییاناوت و ناسنا

 .دنکیم رارقرب راب نیتسخن يارب

 .تسایراتلورپ ِدوخ زا داقتنا ،يرادهیامرس یفن ،انعم نیا هب

 1396 هامید ،يورسخ لامک

 اهتشاددای

 ،زتیووبل لکیام تسیسکرام يهتسجرب دنمشیدنا زا یهاتوک يهتشون هب هراشا ـ1

 هئارا لاتیپاک راشتنا درگلاس نیم125 تبسانم هب 1992 لاس رد ناونع نیمه تحت

 .هسورپ هورگ ،نیشفا نیتبآ :نادرگرب ،»لاتیپاک ياهتوکس« :یسراف يهمجرت( .دش

 ).1393 رویرهش

 ریز يرگید حورشم رایسب و دنمشزرا رثا رد ار رظن نیا يهدمع طوطخ زتیووبل

 :تسا هدرک حرط »هیامرس يوسارف« ناونع

Michael. A. Lebowitz; Beyond Capital, Marx´s Political 

Economy of the Working Class, Palgrave, MacMillan, 

N.Y. 1992, 2003. 

 هکلب ،تسین »هیامرس يوسارف« رد زتیووبل هاگدید دقن رضاح يهتشون زا فده ـ2

 رد »یبسن یفاضا شزرا« يهلوقم اب طابترا رد نآ يزکرم يهتسه يواکاو

 »هیامرس يوسارف« رد زتیووبل .تسا یسایس داصتقا دقن هاگدید زا و لاتیپاک

 یتسیسکرام ار دوخ ،دنکیم عافد سکرام ياهدروآتسد زا هناتخسرس

 .دنکیم فیرعت سکرام راک لماکت و موادت رد ار شراک و دمانیم »سکدترا«

 يدنمدوس ياههمجرت و اههتشون ،یسراف نابزهب ،وا هاگدید دقن و زتیووبل يهرابرد

 اههوزج و اهباتک بلاق رد نآ تاراشتنا رگید و »رادیب رشن« يامنرات رد ناوتیم ار

 يهیرظن« ناونع ریز دازآ نسح هک ياهعومجم هلمج نآ زا .تفای تایرشن و

 .تسا هدرک همجرت »دزم یتسیسکرام

 ،يوضترم نسح یسراف يهمجرت( ؛MEW, 23, S. 545 :لوا دلج لاتیپاک ـ3

 ).473 ص ،يردنکسا جریا یسراف يهمجرت ؛561 ص
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 يورین شزرا« :دسیونیم مهدزناپ لصف زاغآ رد سکرام ،نآ زا رتشیپ هحفص ود

 رگراک زاین دروم فراعتم روطب هک دوشیم نییعت یشاعم لئاسو شزرا اب راک

 يارب ،دنک رییغت دناوتیم نآ لکش هک شاعم لئاسو نیا مجح .تسا طسوتم

 یقلت تباث يرادقم دیاب هجیتن رد و تسا مولعم نیعم ياهرود رد و نیعم ياهعماج

 ».تسا مجح نیا شزرا ،دنکیم رییغت هچنآ .دوش

 ؛580 ص ،يوضترم نسح یسراف يهمجرت( .MEW, 23, S. 562 ؛اجنامه ـ4

 ).489 ص ،يردنکسا جریا یسراف يهمجرت

 يهمجرت ؛399 ص ،يوضترم نسح یسراف يهمجرت( .MEW, 25, S. 368 ـ5

 ).381 ص ،يردنکسا جریا یسراف

 .MEW, 42, S. 305ff ـ6
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 شیپ	هب یماگ :دلومان راک و دلوم راک

 مراهچ شخب- شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 
 ای ههبُش ای ماهبا هس هب یتسیسکرام نامتفگ رد دلومان راک و دلوم راک میهافم

 دنچره .دنتسه مه زونه ؛تساهدوب نینچ هراومه ؛دناهدولآ یشیدناژک ماجنارس

 سپ و سکرام راثآ هب اهتسیسکرام ِندروآ يور اب هژیوهب ،هک تساهههد کنیا

 هار رد هدنزرا ییاههتشون ،دندوبهدشن رشتنم رتشیپ هک وا زا يراثآ راشتنا زا

 زورما یتح اما ،دناهدیشوک اهیشیدناژک نیا زا زیهرپ و میهافم شیالاپ ،ییادزماهبا

 تبسن زیمآمارتحا و هناراذگجرا یتفایرد ِیهارمه و ییاونمه ناوتیم یتخسهب زین

 يوس زا ار دلومان راک ِيراگنالگنا و دئاز و ،وسکی زا نآ ترورض و دلوم راک هب

 امایب هک تفرگ غارس ار یتفایرد ناوتیم یتخس هب .درک ادج میهافم نیا زا ،رگید

 و هیامرس يارب ور نیا زا و هیامرس ِدلوم راک ار دلوم راک ،سکرام نوچمه ،رگا و

 یقلت »یتخبدب« هکلب ،»یتخبکین« هن ار ندوبدلوم ِرگراک و دنادب هیامرس هاگیاج زا

 .دنک

 نوماریپ ییاهراتشون زا شخب نیمراهچ ناونعهب ،رضاح راتشون رد ام راک يهشقن

 ،یشیدناژک هس نیا هب هراشا تسخن :تسا نینچ ،شزرا يهیرظن یشیدنازاب
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 هب هاتوک ياهراشا و سکرام شزرا يهیرظن ياههدولاش اب اهنآ حیرص ِضراعت

 میزادرپیم هاتوک رایسب يزارف رد ،سپس ؛سکرام هب دانتسا اب ضراعت نیا لیالد

 اهیشیدناژک نیا ماود و يریگلکش هب هک سکرام ِدوخ دزن یتاراشا ياپ ِدر هب

 ؛اهنآ زا یشان ياهیشیدناژک و اهاپدر نیا ِدوخ يهطبار ِیسررب و دنناسریم يرای

 تفرشیپ رد تاماهبا و اهیشیدناژک نیا يهدننکنییعت شقن و هاگیاج ،اههشیر هب

 ثحب هب دورو يهمدقم ،ار ماگ ود نیا .دلومان راک و دلوم راک ثحبم رد يرظن

 ،کی :میرادیمرب یلصا ثحب رد ماگ هس ،همدقم نیا زا سپ .مینکیم یقلت یلصا

 يارب يداهنشیپ ناونعهب وگلا ود حرط ،ود ؛یلصا لضعم حرط و تمیزع يهطقن

 نآ اب سایق رد اهوگلا نیا یبایزرا ،هس و ؛يرظن روک هرگ نیا تالضعم لح

 .یتخانشهعماج رهپس هب ياهرجنپ ندوشگ زادنامشچ زا ،اهیشیدناژک

 یشیدناژک هس :تسخن يهمدقم

 دنکیم دیلوت يرورض و دنمشزرا ،دیفم يزیچ هک تسا يراک ،دلوم راک :کی

 هک دوبیم نیا تسرد یقطنم ظاحلهب .تسین روصت لباق رشب ياقب ،نآ نودب هک

 يزیچ ًاساسا هک دنادیم يراک ار دلوم راک هک تسا نآ یشیدناژک نیتسخن مییوگب

 زا ار دلوم راک فیرعت ،ینعی .تسا هدننکدیلوت ،دلوم يهژاو يانعم .دنکیم دیلوت

 اما .دنکیم جاتنتسا ،زیچ کی يهدننکدیلوت راک انامه ،نآ يانعم نیرتیهیدب

 و دنمجرا ینعی ،ار نآ يرابتعا يهبنج هک تسا نیمه ًاقیقد یشیدناژک نیتسخن

 زا یکرد نینچ ،هیواز نیا زا .دریگیم هجیتن دیلوت موهفم زا ،ار شنتسناد يرورض

 ًالماک ،تسین ادج هژاو يانعمِ يدنمجرا راب زا هک شزرا زا یکرد اب ،دلوم راک

 موهفم رب روانهپ ياهیاس ،شدازمه دننامه تسرد ،هنافسأتم و تسا کیرش و دازمه

 يهیرظن یموهفم هاگتسد رد و یسایس داصتقا دقن رد دلومان راک يهژیو و صخشم

 ِدوخ رب ،دلوم راک يهجیتن ِندوبيرورض و دیفم باتزاب .دزادنایم سکرام ِشزرا

 رد هک يوحنهب ،دنکیم لدبم يرورض و دنمجرا ،دیفم يراک هب ار نآ ،راک نیا

 هولج دئاز ساسا رد و يرورضریغ ،دیفمریغ نوچمه دلومان راک ،نآ اب هسیاقم

 .دنراد راولگنا و يرورضریغ یهاگیاج و شقن عقاورد ،نآ هب ِنیلغاش هک دنکیم

 ینعی ،شنک ِسفن ،دلوم راک زا یقلت نیا رد هک تسا تسرد ،رگید ترابعهب
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 ادج ،دنکیمن دیلوت يزیچ هک یشنک زا ار نآ و تسا هدننکنییعت ،يزیچ دیلوت

 هراومه ،هتشونان و هتفگان ياهدعاق هب اکتا اب ،دوشیم دیلوت هچنآ تیهام اما ،دنکیم

 زا یقلت نیا کیژولوئدیا سدقت رد .دوشیم یقلت دنمجرا و دیفم يزیچ نوچمه

 ،دنکیم دیلوت دلوم راک هچنآ میظع شخب هک دوشیم شومارف یناسآ هب ،دلوم راک

 سوباک ناگدننیرفآ و ملاپان ،ياهشوخ ياهبمب ،شُکرفن ياهنیم نوچمه

 ،دیفم يور چیههب اهنآ يهدننکدیلوت راک و دنتسین يرورض و دیفم ًادبا ،امیشوریه

 یکیژولوئدیا ياضف نامه رد دلوم راک ،زین یقلت نیا رد .تسین يرورض و دنمجرا

 .ینیرفآشزرا و شزرا يهناراذگجرا يهیرظن هک دنکیم سفنت

 ِناکم و نامز زا لقتسم ،دنکیم دیلوت دیفم يزیچ هک تسا يراک ،دلوم راک :ود

 راک نیا ِلمحم و رتسب ای فرظ هک يایعامتجا يهطبار زا لقتسم و راکِ عوقو

 یماعط ،ماخ ياهناد زا هک يراک .تسا دلومان ای دلوم یخیراتارف روطهب ،راک .تسا

 يهلیسوهب هچ و دوش ماجنا خیرات زاغآرس ِیشحو ناسنا يوس زا هچ ،دزاسیم هتخپ

 يراک ،زورما نوکسم ِناهج فقس رد هچ و اقیرفآ قامعا رد هچ ،ام راگزور ِناسنا

 ناریا رد يریبد راک ای ناتساب راگزور َنَمش ای رگوداج راک ،ربارب رد .تسا دلوم

 ،دلومان تسا يراک ،ام راگزور رد يرگشهوژپ ای یناردنکسا نانوی ای یناساس

 زا راک ندوبن ای ندوبدلوم فیرعت اهنت هن ،یقلت نیا رد .دنکیمن دیلوت يزیچ نوچ

 زا هکلب ،تسا يرب تیخیرات زا ور نیا زا و تساربم یناکم و ینامز یگتسباو

 ،دزودیم يراولش هک یسک .تسا لقتسم زین راک يهدننک ِناسنا یعامتجا يهطبار

 و يرگید ای دزودب شدوخ فرصم يارب هکنیا زا معا ،دهدیم ماجنا دلوم يراک

 و ،دزودیم یطیارش هچ تحت و ارچ ،دزودیم يرگید يارب رگا هکنیا زا غراف

 .دنکیم راذگاو يرگید هب ار شراک يهجیتن یطیارش هچ تحت و ارچ

 رد و فیرعت نیرتهنایماع و نیرتجیار ،نیرتهداس هک یشیدناژک نیرتدمآیپُرپ :هس

 دلوم راک ،تسا دلومان راک و دلوم راک زیامت زا کیژولوئدیا یقلت نیرتيوق هجیتن

 رصانع بیکرت و رییغت اب ینعی ،دنکیم دیلوت يدام يزیچ هک دنادیم يراک ار

 ،دنایعیبط رصانع زا بکرم دوخ هک ياهتخاسشیپ و هتخاسمین ياهزیچ ای ،یعیبط

 دلوم راک ،رگید ترابعهب .دراد ياهزات يهدیاف هک دنکیم دیلوت ياهزات يدام زیچ
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 زا ندشادج لباق یناکم و ینامز ظاحلهب هک دنک دیلوت يزیچ هک تسا يراک

 زا رگید یناکم رد و دیلوت نامز زا رگید ینامز رد دناوتب و دشاب شاهدننکدیلوت

 ماجنا نیع رد ناشلوصحم و لصاح هک ییاهراک يهمه .دوش فرصم ،دیلوت ناکم

 نیا ای رتویپماک نیا شلصاح هک يراک .دندلومان ياهراک ،دوشیم فرصم راک

 و رگشیارآ و هدنشورف راک ؛دلوم تسا يراک ،تسا يدام يرکیپ نوچمه نفلت

 ،موس ِیشیدناژک نیا رد .دلومان تسا يراک ،هدنزاون و هدنناوخ و راتسرپ و کشزپ

 نیا ساسارب .دنباییم ءاقترا ناشیقطنم ِدمآیپ نیرتالاب هب نیشیپ یشیدناژک ود

 اجنآ زا ،دوش نایب هنالوجخ و یحیولت ینحل ای نابز هب هچ و تحارصهب هچ ،كرد

 و یخیرات تانیعت يهمه زا لقتسم ینعی ،یناکم و نامز چیه رد ياهعماج چیه هک

 مکتسد نآ ياقب هک یلاحرد ،دنامب هدنز ءایشا دیلوت نودب دناوتیمن ،یعامتجا

 يراک ،تسا نکمم هدنزاون و هدنناوخ و کشزپ و هدنشورف نودب ینامزتدم ات

 ییاهراک ،رگید ياهراک و يرورض تسا يراک ،دوشیم فرص ءایشا دیلوت رد هک

 ءایشا دیلوت هک اجنآ زا ،رگید يوس زا .يرورضریغ نوگانوگ تاجرد هب دنتسه

 ًاساسا )…و یفرصم ياهالاک عیانص ،ردام عیانص ،نداعم ،يزرواشک رد( يدام
 ملع ای یقیسوم ای ،تشادهب دننام »یتامدخ« دیلوت اما ،ینامسج راک رب تسا یکتم

 روطهب دلومان راک و دلوم راک نیب زیامت هجیتن رد ،يرکف راک هب تسا طونم ًاتدمع

 ات اجنیا زا و ؛دوشیم یقلت مه يرکف راک و يدی راک نیب زیامت يانبم یناهنپ

 راکو بسک ِنتخادناهارب و نارکفنشور و نارگراک نیب نیغورد يزرم ِندیشک

 يرود هار ،تسا نآ دنمدرد دهاش يرگراک شبنج لک هک یکانرطخ یسایس

 .تسین

 اهنآ یعامتجا و یخیرات نیعت زا دلومان راک و دلوم راک زا یقلت هس نیا هک اجنآ زا

 يهیواز زا ناشیعامتجا لکش و نیعت زا و ،یناکم و ینامز ياهتحاس رد

 نیمه ،دننکیم یشوپمشچ نیعم يهعماج کی یعامتجا طباور رد ناشندوبهدینت

 اب و هناگیب رسارس وا شزرا يهیرظن و سکرام كرد اب هک تسا یفاک لیلد کی

 هسیردنورگ رد هژیوهب ،سکرام راثآ رد ناوتیم نامگیب .دنشاب ضراعتم ًالماک نآ

 صاصتخا ثحب نیا هب ياهژیو ياهشخب اهنآ رد هک یفاضا شزرا ياههیرظن و



 82 

 هاوگ ناونعهب ار رطس نارازه ،موس و مود دلج هژیوهب ،لاتیپاک رد و دناهدش هداد

 ،راتشون نیا رد ام .درک لقن اهنآ اب سکرام حیرص تفلاخم و تایقلت نیا ِيرابتعایب

 مه هک مینکیم هضرع ار هنومن کی طقف اهیشیدناژک نیا زا کیره اب طابترارد

 اب .دنکفایم رتنشور يوترپ اهنآ ياهدمآیپ و داعبا رب مه و دراد یفاک تحارص

 و سکرام راثآ رد رطس نارازه نآ يهمه مغرهب هک تشاذگ هتفگان دیابن لاحنیا

 و یخیراتارف ِیقلت نیا در رد وا ِشزرا يهیرظن ریذپانراکنا حوضو مغرهب

 ياهرطیس و فرژ يذوفن تشادرب نیا ،يداصتقا يهلوقم ود نیا زا یعامتجاریغ

 نیا رد يرگراک شبنج و یتسیسکرام نامتفگ و اهتسیسکرام كرد رب میظع

 و يرظن ياهدمآیپ نآ زا رتمهم و اههشیر هب نتخادرپ و دراد و تساهتشاد هزوح

 زاینیب نآ زا ام يرگراک شبنج و پچ هژیوهب هک روخرد تسا يراک ،شایسایس

 )1( .تسین

 چیه دلوم راک سکرام دزن هکنیا رد .سکرام تاداقتنا زا دروم هس هب میزادرپب

 يدیدرت نیرتکچوک ،تسین یفاضا شزرا نیاربانب و شزرا ِدلوم راک زج زیچ

 هاگدید نیا اب ،دنراد شزرا زا یخیراتارف یکرد هک یناسک یتح .درادن دوجو

 سوبحم تشادرب اب اهنت هن هک تسا نیا اما سکرام درکیور یگژیو .دنتسین فلاخم

 دقن اب هکلب ،دزیخیمرب تفلاخم هب اراکشآ یخیراتارف »ِییارگهدام« یگراوتب رد

 هب یخیراتارف يدرکیور زا ار دوخ هاگدید ،یتشادرب نینچ ياههنیمز و اههشیر

 .دزاسیم زیامتم زین شزرا

 ار دیلوت يهنارادهیامرس ياهلکش هک ییاوژروب تراقح اهنت« :تسخن دروم

 نیا دناوتیم ،دنکیم یقلت دیلوت ــ یعیبط و هنادواج نیاربانب و ــ ِقلطم ياهلکش

 روطهب راک مادک هک شسرپ نیا اب تسیچ هیامرس هاگرگن زا دلوم راک هک ار شسرپ

 اب ار دوخ نیاربانب و دریگب هابتشا ،تسیچ معا روطهب دلوم راک ای ،تسا دلوم معا

 رههب و دنکیم دیلوت يزیچ ًاساسا هک يراک ره :هک درادنپهب اناد رایسب خساپ نیا

 شزرا ياههیرظن( .»تسا دلوم يراک لیلد نیمههب ،دسریم یلصاح هب يوحن

 )MEW, 26.1, S. 368-69 ،لوا دلج ،یفاضا
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 هناحولهداس یقلت نیا اب سکرام تفلاخم ِتحارص قوف راهظا رد يدیلک يهتکن

 يهویش هکلب ،دنکیم دیلوت يزیچ ًاساسا هک تسا يراک دلوم راک هک تسین

 ،یموهفم و یقطنم تاعازتنا يهباثم هب ًافرص هک تسا یتاعازتنا هب سکرام درکیور

 شور ِدقن اجنیا رد مهم يهتکن .دننکیمن شهوژپ ِعوضوم دقن و تخانش هب یکمک

 قفا و يژولوئدیا هب ندشن میلست هب رادشه و ییاوژروب ملع شور ای یسایس داصتقا

 ،»دیلوت« ماع و یعازتنا يهلوقم زا دهاوخیم هک یشرگن فالخرب .تسا ییاوژروب

 دهدیم رادشه سکرام ،دنک جاتنتسا ار »ییاوژروب دیلوت« يهژیو و صاخ تلاح

 دیلوت يهویش يداصتقا تالوقم دهاوخیم هک تسا ییاوژروب ِشرگن نیا هک

 تالوقم هلمجزا ــ ار تالوقم نیا و دهد میمعت خیرات رسارس هب ار يرادهیامرس

 ره اب و ینامز ره رد هعماج ره يارب ربتعم یتالوقم هب ــ ار دلومان راک و دلوم راک

 هاگیاج و هاگن زا »ندوب دیفم« هچنآ ،رگید ترابعهب و دنک دادملق ربتعم یطباور

 قاصلا معا و ماع روطهب لوصحم تشرس رد یتفص هب هراوتب يوحنهب ار هیامرس

 دیفم و تسا هدنارتسگ ار یگراوتب و ییاوژروب يژولوئدیا ِماد عقاورد ،دنکیم

 دیلوت يهویش رد شزرا یعامتجا ِتینیع زا هک ار »ندوب ازفاشزرا« يانعم رد ندوب

 .تساهدرک بوسنم لوصحمِ یخیراتارفِ ندوب دیفم هب ،تسا یشان يرادهیامرس

 روطهب راک مادک« هک شسرپ نیا هب قوف درواتفگ رد سکرام داقتنا :مود دروم

 نیا نیعم ًاخیرات و ًاعامتجا بوچراچ رب دیکأت رب هوالع ،هن ای »تسا دلوم معا

 يهطبار رد یتح يداصتقا تالوقم نیعت رب دیکأت ،نآ خساپ نیاربانب و شسرپ

 رظن دروم يهتکن .تسه زین نیعم ًاخیرات و ًاعامتجا يهعماج کی رد نیعم یعامتجا

 ؟هن ای تسا دلوم راک یگدنزود راک هک میسرپب میناوتیمن ام هک تسا نیا سکرام

 مینکیم حرط دیلوت يهویش مادک بوچراچ رد ار شسرپ نیا هک مینادب دیاب ًالوا

 زا ام روظنم مینادب دیاب ًایناث و ؛هن ای مینکیم حرط ار انعماب یشسرپ ایآ ور نیا زا و

 ِینیع طیارش اب یطایخ راک يهدننک نیب نیعم يهطبار مادک رد یطایخ راک

 هاگتسد زا کفنم و هنارسدوخ یشرب اهنت ،سکرام هاگن نیا .تسا راک نیا ِماجنا

 یئزج هاگن نیا .تسین ــ دلوم راک اجنیا رد ــ هژیو ِدروم کی هب ،وا يهناداقن

 هاگن يهدولاش .تسا يداصتقا تالوقم زا وا كرد و سکرام شور زا ینتسسگان
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 يداصتقا تالوقم تیعامتجا و تیخیرات ار نآ ناوتیم هک تسا يزیچ سکرام

 زا یشان يرگنشور هک تسا تالوقم تیعامتجا و تیخیرات نیمه ًاقیقد و دیمان

 نیب زیامت« وا دید زا .دنکیم هارمه و دازمه يداقتنا یهجو اب ناماوت ،ار تخانش

 هب هن و دراد راک یصصخت ِیگژیو هب یطبر نیرتکچوک هن دلومان و دلوم راک

 ،)130 ص ،اجنامه( »دباییم رکیپ نآ رد صصخت نیا هک ياهژیو یفرصم شزرا

 شراک ییاناوتِ نیعم شیپ زا ِشزرا اهنت رگراک يارب هک تسا يراک دلوم راک« اریز

 یبایشزرا بجوم نیرفآشزرا تیلاعف يهباثم هب ،ضوع رد و دنکیم دیلوتزاب ار

 يهباثم هب تساهدیرفآ رگراک ِدوخ هک ار یشزرا و دوشیم هیامرس ِییازفاشزرا و

 زا و ،ینامز اهنت راک« )372 ص ،اجنامه( ».دهدیم رارق وا يور رد ور هیامرس

 ,MEW 42 ،هسیردنورگ( ».دنک دیلوت ار دوخ ِدض هک ،تسا دلوم قیرطنیا

S. 226(. 

 يهرابرد ام هک تسا نشور يرگا و اما چیه نودب اهنت هن ،قوف دراوم يهمه رد

 هک تسه زین نشور هکلب ،مینزیم فرح يرادهیامرس دیلوت يهویش رد دلوم راک

 و ینیع طیارش اب ياهطبار هچ رد ینیع و )ویتکژبوس( ینهذ ظاحلهب راک يهدننک

 )2( .دراد رارق دیلوت یعامتجا تابسانم

 دیاش ؛دنتسین مک نامگیب سکرام حیرص ياههراشا زین درومنیا رد :موس دروم

 یفاضا شزرا ياهيروئت لوا دلج رد هک تسا ییاج اهنآ نیرتفورعم زا یکی

 کی تمدخ رد رگا کقلد کی یتح ،رگیزاب کی« :دسیونیم تحارصهب

 تفایرد دزم لکش رد هکنآ زا رتشیب يراک وا يارب و دشاب )رادهاگنب( رادهیامرس

 دیکأت اما )MEW, 26.1, S. 127( ».تسا دلوم رگراک کی ،دهد ماجنا دنکیم

 نیب زیامت« اب »شلوصحم نیاربانب و راکِ يدام یگتفاینیعت« ِیطابترایب رب سکرام

 یکی و شزرا يهیرظن ياههیاپ زا یکی )129 ص ،اجنامه( »دلومان راک و دلوم راک

 یکرد اهنت .تسا سکرام یکیتارپ مسیلایرتام هاگدید دننامهیب ياهدروآتسد زا

 تسا )زین خابرئوف لماش( سکرام لبقام مسیلایرتام رب ینتبم یتنس و رقحم ،دودحم

 يارب نیاربانب و دهدیم لیلقت تیدام هب و دنادیم تیدام هب رصحنم ار تینیع هک
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 راچد ،تساهدش هداهن »تامدخ« مان اهنآ رب هک یتالوصحم ِتینیع تخانش

 و اوتحم »یعیبط« تشرس ،مه زاب یکرد نینچ تمیزع يهطقن .تسا ینادرگرس

 اوتحم رگا نیاربانب .دریگیم تروص نآ رد راک هک ياهطبار هن ،تسا راک لوصحم

 فرصم دیلوت ماگنههب هک تسا یلوصحم اریز ،تسین يدام يزیچ ،راک لوصحم و

 هک تسا يراک دلوم راک نوچ و دشاب مه ینیع يزیچ دناوتیمن سپ ،دوشیم

 .دشاب دلوم يراک دناوتیمن راک نیا ،دنکیم دیلوت يدام يزیچ

 شزرا زا یشان ِتینیع یکی :تسا تینیع ود دجاو الاک ،سکرام رظن زا

 يدام يارب يدیق ،فیرعت نیا رد .ششزرا زا یشان ِتینیع رگید و شایفرصم

 ود ،تساهدش دیلوت الاک کی ناونعهب هک يزیم .درادن دوجو لوا ِتینیع ندوب

 خیم و بوچ تینیع رب تسا ینتبم هک شایفرصم شزرا ِتینیع یکی :دراد تینیع

 كرد .درجم راک رولبت يهباثم هب ،شزرا يهباثم هب شاتنییع یکی و …و بسچ و

 اریز ،درادن یلکشم اجنیا ات هناگهس ياهیمهفژک نآ هب هدولآ يهنایماع و یتنس

 بسچ و بوچ ِتینیع هب دیقم و رصحنم ،ثعبنم ،دودحم ار یفرصم شزرا ِتینیع

 ای هدنناوخ ای راگزومآ ،سکرام شزرا يهیرظن ساسارب اما .دنادیم خیم و

 هئارا ییالاک ،دنکیم دیلوت هنارادهیامرس ياهطبار رد ار شلوصحم هک ياهدنزاون

 ِتینیع مه و شایفرصم شزرا ِتینیع مه :دراد ار تینیع ودره هک دنکیم

 ِتینیع فالخرب ،وا يالاک یفرصم شزرا ِتینیع هک تسا تسرد .ار ششزرا

 ،دراد ششزرا اب يرتشیب یسنجمه و يدنواشیوخ ،يدننامه ،زیم یفرصم شزرا

 و یناسآ هب ،یبوخهب ناکامک اما ،دنراد قلعت یناسنا يهژیو رهپس هب ودره اریز

 ای هدنزاون ،هدنناوخ يالاک یفرصم شزرا تینیع .دنرگیدکی زا زیمت لباق ًاترورض

 هک صخشم ِکیتارپ تینیع ،تسا یناسنا ِکیتارپ ِتینیع زا ثعبنم و یکتم ،ملعم

 هدنزاون ،هدنناوخ يالاک شزرا ِتینیع ؛تسا شزومآ ای یقیسوم ،زاوآ شلوصحم

 یناسنا زیامتمان راک رولبت ،وا درجم راک رولبت ،هنارادهیامرس يهطبار نیا رد ،ملعم ای

 زیامت هک تسا نیا سکرام شزرا يهیرظن رد مهم رایسب يهتکن ًاقافتا .تسوا

 ِیسکرام ًاراصحنا شرگن رب تسا ینتبم هک ار وا شزرا يهیاپراک يهیرظن
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 شزرا هک دید ناوتیم ییاهالاک رد رتراکشآ يوحنهب ،یکیتارپ ِمسیلایرتام

 )3( .تسین يدام ياهرکیپ ناشیفرصم

 

 

 اهدمآیپ و اههشیر :مود يهمدقم

 رد ناوتیم میدرک رکذ هک یشیدناژک ای ماهبا زا يدروم هس يهمه يارب میتفگ

 نودب دنناوتیم هک يدراوم ،تفای يددعتم عوجر طاقن ای اهاپ در سکرام راثآ

 یهیدب يدانسا ،شور نیا زا اهتفایرد یخرب هب اکتا اب ای سکرام شور اب ییانشآ

 دنطوبرم ساسا رد اههنومن نیا .دنوش یقلت ییاهشزغل نانچ يارب راکنا لباقریغ و

 يرورض نوگانوگ تالاح رد وا هک یتاضورفم و سکرام لالدتسا يهویش هب

 هب هک دنتسه یتاضورفم ای :دناعون ود رب ًامومع دوخ اهنیا و ؛تساهداد صیخشت

 عازتنا هک یلاوحا و عاضوا و طیارش يهمه ًالثم ،دنطوبرم نیعم دیرجت حطس

 ای و ؛دنوشهتفرگ ناسکی اهتمیق و اهشزرا ،لالدتسا دربشیپ يارب ات دناهدش

 نیعم ِلالدتسا دنیآرف کی رد نیعم ِدروم کی تابثا يارب هک دنتسه یتاضورفم

 لاتیپاک زا لصف ره رد هک دنرامشرپ نانچ ریخا دراوم نیا ؛دناهتفر راکهب

 زا هدافتسا سکرام »ریصقت« عقاورد .دش وربور اهنآ اب اهراب ناوتیم هسیردنورگ	 ای

 و فذح لیلدهب مییوگب رتهب ای ،تاضورفم لیلدهب ًاقیقد هک تسا ییاهلاثم

 رگید ناکم و نامز ره رد و رگید يدیلوت يهویش ره رد ،هژیو طیارش نتفرگهدیدان

 هک یتیعضو ندوب یخیراتارف يارب يراکشآ لیلد دنناوتیم نیاربانب و دنروصت لباق

 يهتسه رب سکرام زکرمت :دنشاب ،تسا نیعم تلاح نآ رد سکرام ثحب دروم

 ماهبا نیا ناکما ،هدنناوخ هب نآ لاقتنا و ندرکهداس يارب شالت و لالدتسا يزکرم

 هب ثحب ضورفم طیارش ،يزکرم يهتسه لاقتنا ياجب هک دروآیم مهارف ار

 .دوش لدبم هیرظن يزکرم يهتسه

 ًادیکا و هژیو يهلوقم کی يواکاو مرگرس هکیلاح رد ،دراوم يرایسب رد سکرام

 و دیلوت ياهنامز ای ینیرفآشزرا ًالثم ،تسا يرادهیامرس دیلوت يهویشهب قلعتم
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 دهاوخیم هدنناوخ زا ای دریگیم ضورفم ار یطیارش ،راصحنا و رابتعا ای شدرگ

 و هیامرس نآ رد ًالثم هک دروآ روصتهب ار ــ یعقاوریغ ــ یلاوحا و عاضوا

 هعماج رد ای ،تسا نانکراک ِدوخ هب قلعتم دیلوت رازبا و درادن دوجو يرادهیامرس

 يهژیو ِيداصتقا يهلوقم کی هنومن ناونعهب ات ،دراد دوجو رادهیامرس کی طقف

 ییاهلالدتسا و اههاگدید دنتسین مک .دنک مهف ِلباق ار يرادهیامرس دیلوت يهویش

 یلیلد ار ضورفم لاوحا و عاضوا نیا هک ــ اهتسیسکرام نایم رد ًاتدمع و هژیوب ــ

 زا دیاش ،هنومن هس .دناهدرک یقلت يداصتقا يهلوقم نآِ یخیراتارف رابتعا يارب

 .دنرتهدشهتخانش و رتراکشآ ،رگید ياههنومن يرایسب

 ،لاثم نیا زا هدافتسا رد سکرام فده هک یلاحرد .هئوزورک نوسنیبار لاثم :کی

 تیمها و »ِیگراوتب« و »شزرا ِلکش« يهلوقم ِندرکلدتسم و شیامن طقف و طقف

 و یعیبط تیصاخ زا ًالوا یلایخ لاثم نیا اب دهاوخیم وا هک یلاحرد ،تسا نآ

 و راک فرص :انامه ،شایشزرا نیعت هس زا ًایناث و لوصحم کی ِیفرصم شزرا

 ییاههاگدید دنتسین مک ،دنک عازتنا ،نآ ِدیلوت يارب یعامتجا يهطبار و راک نامز

 تبسن سکرام هب ار شزرا زا یخیراتارف یکرد ،روطس نیمه رب دانتسا اب ًاقیقد هک

 .دنهدیم

 نارَوَد نامز و دیلوت نامز نوماریپ ثحب هب هک ینامز ،هسیردنورگ رد سکرام :ود

 یچراکش یکی و ریگیهام یکی ــ رگراک ود مینک ضرف« :دسیونیم ،دزادرپیم

 تسد زا هلدابم ماجنا رد اهنآ يودره هک ینامز .دننکیم هلدابم رگیدکی اب	 ــ

 زا تسا يرسک نیا ؛دنهدیم ماجنا يدیص هن و دننکیم دیلوت یهام هن ،دنهدیم

 اب يرگید ،يریگیهام اب یکی ،دننک دیلوت ییاهشزرا دنناوتیم نآ یط هک ینامز

 نیدنچ و ثحبم نامه رد سکرام هکنیا )MEW, 42, S. 533( .»…راکش

 نآ ات و شزرا ققحت لباقم رد طقف شدرگ نامز« تساهدرک دیکأت رتشیپ هحفص

 هجیتن ماع روطهب دیلوت زا هک تسا یعنام .تسا عنام شزرا قلخ ربارب رد دح

 ،)448 ص ،اجنامه( »تسا هیامرس رب یکتم ِدیلوت يهویش صتخم هکلب ،دوشیمن

 تیلباق اب »یچراکش« و »ریگیهام« يهداس لاثم زا هدافتسا و دوشیم گنرمک
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 لدبم هیرظن یلصا عوضوم هب ،خیرات زاغآرس رد یناسنا ِیگدنز هب یتح ناشقالطا

 .دوشیم

 رد راک نیرفآشزرا تلصخ تابثا يارب سکرام ،هسیردنورگ نامه رد :هس

 دریگیم ضرف دیلوت يهویش نیا يارو ار یتلاح ،يرادهیامرس دیلوت يهویش

 دوخ ياقب و ظفح يارب هعماج اما ،دنرادن دوجو یفاضا شزرا و شزرا نآ رد هک

 دوجوم ِیعامتجا راک يورین ظفح يارب هچنآ زا رتشیب يراک رادقم ،تسا ریزگان

 تسا نیا تسخن يهلهو رد ،لاثم نیا رد سکرام فده .دهد ماجنا ،دراد ترورض

 هچنآ رب هوالع يدازام دناوتیم هک یلماع اهنت ،دیلوت دنیآرف رد ،دنک تباث هک

 اب .تسا هدنز راک يورین ِفرص ،دنک دیلوت ،دوشیم لماع نآ ِدوخ نیزگیاج

 هدنز راک ِینیرفآشزرا تابثا يارب هکنآ زا رتشیب بتارمهب ،هنومن نیا لاحنیا

 اههیرظن ماسقا و عاونا يارب یعوجر يهطقن ،دریگرارق دانتسا دروم يرادهیامرس رد

 .تسا هریغ و نآ رد شزرا نوناق رابتعا و یتسیلایسوس يهعماج يهرابرد

 هک ییاهلاثم زا شراثآ رسارس رد سکرام يهدافتسا ًاملسم و اههنومن نیا يهمه

 روصت لباق )…،زیم ،هالک ،سابل ،هچراپ( يدام ئش کی بلاق رد طقف ار الاک
 نوماریپ ییاههیرظن یتح و اهیشیدنآژک نآ يارب مهف لباق یلیلد ،دننکیم

 .تسا ،یتسیلایسوس يهعماج و 	»یعامتجا يرادباسح«

 هیامرس ياهییامیپرود :زاغآ يهطقن و هدولاش	

 نامتفگ شود رب ار یمیظع راب و تسا نیگنس رایسب اهیمهفژک نآ يهیاس دنچره

 ،دراذگیم ناکامک و تساهتشاذگ یبالقنا و يرگراک شبنج و یتسیسکرام

 راک و دلوم راک تالوقم ِيزکرم لضعم نوماریپ ثحب زاغآ يهطقن میریزگان

 دنچره ،اریز ،میهدرارق اهنآ نداهنرس تشپ و تاماهبا نآ زا زیهرپ ار دلومان

 لضعم اب يریگرد يارب يرتشیب يورین و هزات یکباچ ،اههناش زا راب نیا نتفرگرب

 هار رس زا ار اهيراوشد دوخ يدوخهب يور چیههب اما ،دروآیم دیدپ یلصاِ يرظن

 دلوم راک ثحبم هک میریذپیم نیاربانب .تسا راک زاغآ يهطقن هزات و درادیمنرب

 زیامت و تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش هب رصحنم و صتخم یثحبم ،دلومان راک و
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 »شلوصحم نیاربانب و راک يدامِ یگتفاینیعت« هب یطبر نیرتکچوک هن اهنآ نیب

 صصخت نیا هک ياهژیو »یفرصم شزرا« هب هن ،»راک صصختِ یگژیو« هب هن ،دراد

 .تسا طوبرم معا روطهب راک عون و سفن هب هن و دباییم رکیپ نآ رد

 راک ِيداصتقا تالوقم دقن و فیرعت يارب سکرام شزرا يهیرظن تمیزع يهطقن

 یخرب زیلهد زا روبع اب دنچره ــ يرادهیامرس دیلوت يهویش رد دلومان راک و دلوم

 ــ زین سکرام ِدوخ دزن نتم ِيراتخاس و یتخانششور ،یلالدتسا ياهیگتفشآ

 حرط لاتیپاک مود دلج تسخن شخب رد هک تسا »هیامرس ياهییامیپرود« هاگتسد

 هدولاش نیرتهتسیاش و اهنت ،یموهفم هاگتسد نیا هک میوگب شیپاشیپ .تساهدش

 يارب هیاپ نیرتهتسیاش و اهنت و تسا هرابنیا رد سکرام هاگدید تخانش يارب

 دربشیپ و دش هراشا هک ییاهیگتفشآ زا نآ شیالاپ ،وا شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 .تسا ینونک راگزورِ يرادهیامرس يارب هیرظن نیا حیقنت و

 يرادهیامرس دیلوت يهویش هک تسا راوتسا لصا نیا رب هیامرس ياهییامیپرود

 و شزرا دیلوت دنیآرف نیاربانب ،هنارادهیامرس دیلوتزاب و دیلوت يهتسویپمهب دنیآرف

 هدرشف رایسب روطهب هیامرس ياهییامیپرود .تسا نآِ ققحت و یفاضا شزرا

 ای لکش هس ،يدوجو هجو هس ًامئاد ،هتسویپمهب ِدنیآرف نیا رد هیامرس هک دیوگیم

 و يرادهیامرس دیلوت یعقاو ناهج رد هکنیا .دریگیم دوخهب روهظ و روضح ِبلاق

 ِهوجو نیا یعامتجا راک میسقت و دیلوت رامشرپ رایسب ياههخاش تیلاعف هب هجوت اب

 ِلک سایقم رد و تیعقاو رد و دنراد روضح مه رانک رد و نامزمه يدوجو

 ،دوب لئاق یناکم و ینامز رخأت و مدقت هب اهنآ يارب ناوتیمن یعامتجا يهیامرس

 زا ار روضح ِبلاق ای هجو هس نیا ،دیرجت زا ینیعم حطس رد هک تسین نآ زا عنام

 يارب هلدابم رهپس رد هیامرس نآ رد هک ییاضف ،تسخن :مینادب زیامتم مه

 رادقم اب و مجح رد )ریغتم يهیامرس و تباث يهیامرس( دیلوت طیارش ِندروآمهارف

 ات دوشیم هلدابم الاک اب لوپ هک ییاج ینعی ،دربیم رسهب بسانتم و مزال شزرا

 دنیآرف و دناهدمآ مهارف دیلوت طیارش هک ییاضف ،مود ؛دوش مهارف دیلوت طیارش

 ،دمانیم دلوم يهیامرس رهپس سکرام ار بلاق ای اضف نیا ،دوشیم زاغآ دیلوت

 تروصهب هکلب ،هلدابم لباق ییالاک تروصهب هن و لوپ تروصهب هن هیامرس ینعی
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 يورین و داوم و تالآنیشام ،تاسیسأت زا معا ،دیلوت دنیآرف رد فرصم لباق يالاک

 راذگ شبنج و تکرح تلاح هب نوکس تلاح زا تسا هدامآ و دراد دوجو ،راک

 هیامرس ربارب رد ییازفادوخ يارب هک یهار اهنت ،نآ رد هک تسا یتیعضو نیا .دنک

 رد سکرام هجوت دروم يهتکن .تسا دیلوت دنیآرف ِندناسرماجنارس هب ،دراد رارق

 تسا یهیدب سکرام رظن زا اریز ،تسین ییازفاشزرا و شزرا دیلوت دنیآرف ،اجنیا

 رتشیپ ارنیا و دریگیم تروص دیلوت دنیآرف رد ییازفاشزرا و شزرا لاقتنا هک

 نآ دوجو انامه ،هیامرس ِيدوجو هجو کی رب دیکأت هکلب ،تساهدرک لدتسم

 نیا هب »دلوم يهیامرس« مان قالطا لیلد نیمههب .تسا »دلوم يهیامرس« ناونعهب

 ندوبدلوم رب دید میهاوخ هکنانچ هکلب ،تسین هیامرس ِندوبدلوم رب لاد ،تلاح

 هک تسا ییاضف ،موس .درادرارق هیامرس رایتخا رد هلحرم نیا رد هک تسا يراک

 بلاق رد هیامرس ،دنیآرف نیا ِتالوصحم ِندمآمهارف و دیلوت دنیآرف ِنایاپ زا سپ

 نیا ِیفاضا شزرا و شزرا ققحت يارب و دراد روضح و دوجو تالوصحم نیا

 ياضف ،تسخن رهپس دننام ،موس رهپس نیاربانب .دوش هلدابم لوپ اب دیاب ،تالوصحم

 .لوپ اب الاک يهلدابم تروصهب رابنیا ،تسا شزرا ققحت

 رایسب ساسا رد دلومان راک زا شزیامت صیخشت و دلوم راک زا سکرام فیرعت

 ،هیامرس رایتخا رد ای ،دلوم يهیامرس رایتخا رد هک تسا دلوم يراک :تسا هداس

 تیمها راک ِعون هن .نیمه .تساهتفرگ رارق ،دراد نت هب دلوم يهماج هکیماگنه

 .دوشیم فرصم نآ يارب هک ینامز هن و دنکیم دیلوت هک یلوصحمِ عون هن ،دراد

 هلدابم دلوم يهیامرس اب هک تسا يراک دلوم راک تفگ ناوتیم حماست یکدنا اب

 يالاک هکلب ،دوشیمن هلدابم هیامرس اب راک ًالوا :هک لیلد نیا هب ،»حماست«( .دوشیم

 دلوم راک هب ار راک هک تسین هلدابم ِسفن ًایناث و دوشیم هلدابم هیامرس اب راک يورین

 رادتقا و رایتخا تحت هک تسا ینامز رد راک يورین فرَص هکلب ،دنکیم لدبم

 نامه اب روظنم نامه ماجنا يارب راک نامه رگا نیاربانب .)درادرارق دلوم يهیامرس

 اب راک يورین نامه ای )4( دوش هلدابم دمآرد اب لوصحم نامه دیلوت يارب و داوم

 ،دلوم راک ،مالک کی رد .تسین دلوم راک ،دوش هلدابم روآهرهب ای يراجت يهیامرس

 ییامیپرود رگید ياهرهپس رد هک اجنآ زا و تسا یفاضا شزرا و شزرا ِدلوم راک
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 و دنوشیم هلدابم رگیدکی اب ربارب ياهشزرا ،شزراِ ققحت ياهرهپس ،هیامرس

 تروص اهرهپس نیا رد هک يراک ره ،دوشیمن هدیرفآ يایفاضا شزرا و شزرا

 .تسا دلومان راک ،دریگب

 زاین ،میشاب دودحم حطس نیا هب ای مینامب یقاب دیرجت زا حطس نیا رد رگا ،عقاورد

 راک و دلوم راک تالوقم فیرعت يهرابرد رتشیب هملک کی ِنتشون ای نتفگ هب

 زاغآ اجنیا زا اما يراوشد .تسین سکرام شزرا يهیرظن یموهفم هاگتسد رد دلومان

 و نییبت يارب یفاک ییاناوت ،فیراعت نیا و حطس نیا هب ندنامدودحم هک دوشیم

 ار زورما يایند رد يرادهیامرس راک و زاس هژیوب و يرادهیامرس دیلوت يهویش دقن

 وربور ییاهيراوشد اب ،یموهفم هاگتسد نیا قیقدت يارب اهشالت نیتسخن و درادن

 تسور نیمه زا ًاقیقد .دنتسین ناشعفر هب اناوت ییاهنت هب ،قوف فیراعت هک دوشیم

 و مود ياهدلج بوچراچ رد هچنآ مکتسد ــ ،زین سکرام ِدوخ ياهشالت هک

 ِماجسنا ،هدنسیون غوبن و نتم ریظنمک يانغ مغریلع ــ تسام رایتخا رد لاتیپاک ِموس

 ،تالوقم بیترت رد يراتخاس ظاحلهب یتح و دنرادن ار وا ياهلالدتساِ یگشیمه

 .دناهتفرگنرارق یتباث ياج رد هشیمه

 و ــ سکرام یموهفم هاگتسد رد دلومان راک و دلوم راک تالوقم نیداینب يراوشد

 ياهییامیپرود ینعی ،نآ هب نتخادرپ ياج نیرتبسانم رد میتفگ هک روطنامه

 و تسین طوبرم تیلاعف عون هب راک ِندوبدلوم هک دوشیم زاغآ اجنآ زا ــ هیامرس

 یفیاظو و اهتیلاعف رامشیب عونت اما .تسا دلوم يهیامرس رهپس هب نآ ِقلعت زا یشان

 هک تسا نآ زا عنام ،دنراد ترورض يرادهیامرس دیلوتزاب و دیلوت دنیآرف رد هک

 .دنوش هیامرس ِییامیپرود فلتخم ياهرهپس هب صیصخت و میسقت لباق یگداسهب

 دقن و نییبت يارب هدولاش نیرتراوتسا و نیرتهب يرظن يهدولاش نیا دنچره ،نیاربانب

 ،سکرام ِدوخ راثآ دح رد مکتسد ،نآ تقد يهجرد اما ،تسا تالوقم نیا

 .دنکیمن لح ار لضعم

 نآ ِندوبدلوم ِفیلکت ،فیرعت هب انب هچرگا ،دیلوت رهپس هب تیلاعف ای راک کی ِقلعت

 دلوم يهیامرس رهپس ياهزرم هک تسا ریذپناکما ینامز اهنت اما ،دنکیم نشور ار

 هیامرس هک تسا ییامیپرود زا يرهپس ،دلوم يهیامرس هک میتفگ .دنشاب نشور
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 يهدامآ ،لوصحم ِدیلوت و نآ ِندناسرماجنارس هب اب و دنکیم یط ار دیلوت دنور

 نیا ،اما .دوشیم ،هدشدیلوت يالاکِ یفاضا شزرا و شزراِ ققحتِ رهپس هب راذگ

 نوماریپ شسرپ نیرتهدننکنییعت دیاش شسرپ نیا ؟دسریم نایاپ هب اجک رهپس

 دنیآرف :دشاب هیامرس ياهییامیپرود ِیموهفم هاگتسد رد دلوم راک فیرعت

 نآ زا سپ هک تساهدیسر نایاپ هب هطقن مادک رد هیامرس ِییازفاشزرا و یبایشزرا

 تسد طقف اهشزرا و دریگیمن تروص يرگید ِییازفاشزرا و یبایشزرا رگید

 هک تسین هدوهیب ؟دریگیمن تروص يدلوم راک نیاربانب و دنوشیم تسدهب

 هب رتشیب ،دعبهب مهبم يهطقن نیا زا ،دلوم راک يهرابرد سکرام ياهثحب

 ،لوپ ،شزرا يهرابرد ًالثم ،وا زا ام هک یتالالدتسا ات دندننامه يرظن يراجنلک

 نم .میراد راظتنا …و يراجت يهیامرس ،دوس خرن ،هیامرس ياهشخب ،تشابنا
 ِییاناوت ای دناضقانت دجاو هزوح نیا رد سکرام ياهثحب هک متسین یعدم

 نودب اما ،دنرادن ار مجسنم و دنمتردق هزادنا نامه یتالالدتسا هب نتفایشیالاو

 )5( .دنتسین رادروخرب یفاک ماجسنا و تردق زا زین شیالاو و یشیدنازاب نیا

 رهپس هب شقلعت ساسارب ،دلوم راک ِفیرعت ِفیلکت سکرام رظن زا هک اجنآ زا

 ییاهدزم يهمه و دلومان راک يهرابرد ثحب هراومه ،تسا نشور ،دلوم يهیامرس

 »نارَوَد ياههنیزه« ِناونعِ ریز دنوشیم تخادرپ راک نیا لابق رد هک ار

 ،عقاورد ،مه و دنراد تیمها رایسب مه ،ناونع نیا يهژاو ودره .دهدیمرارق

 يانعم رد هن ،»هنیزه« يهژاو .دناثحب نیا ياهیگدیچیپ و تالضعم يهدننکشاف

 انعم نیا رد ار نآ ناوتیم یتحار هب هک لوپ فرص و جرخ يوغل و یمومع

 ،درب راکهب مه راک يورین ای ماخ داوم ،راک رازبا زا معا ،دیلوت طیارش دیرخ يارب

 رد یناهگان يروهظ ،هژیو يداصتقا و يرظن يهلوقم ای حالطصا کی ناونعهب هکلب

 بیکرت رد لاتیپاک مود دلج رد حالطصا نیا هکنآ زا شیپ ات .دراد لاتیپاک

 موس دلج مراهچ شخب ات هرابود مه نآ زا سپ و دوش رهاظ »نارَوَد ياههنیزه«

 يهلوقم کی ناونعهب ياهدننکنییعت و هژیو هاگیاج ،دوش دیدپان ًالمع لاتیپاک

 اب ام ،حالطصا نیا روهظ و لاتیپاک ِمود دلج ِتسخن شخب ات .درادن يداصتقا
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 میتسه وربور لیبق نیا زا و شزرا يازِاهبام ،جرخ ،لوپ تخادرپ لثم یتاحالطصا

 ،راک لیاسو( ییاهزیچ يازِا رد رادهیامرس هک دنرادن نیا زج ییانعم اهنآ يهمه هک

 هک دراد ییاهجرخ ای دنکیم تخادرپ ییاهلوپ )…راک يورین ،ماخ داوم

 دوشیم لقتنم لوصحم هب هطساوالب روطهب )ءزج هب ءزج ای هرابکی( ناششزرا

 راب نیتسخن يارب »هنیزه« يهژاو اما .دنراد ياهطساوالب ِیشزرا يازِاهبام و

 و يرورض ًاعطق هک دراد مه ییاهجرخ رادهیامرس هک دیوگیم هدنناوخ هب

 ناشلابق رد هچنآ و دنرادن ياهطساوالب ِیشزرا يازِاهبام اما ،دنریذپانبانتجا

 .دنکیمن لقتنم لوصحم هب هطساوالب روطهب ار ششزرا ،تساهدش يرادیرخ

 دیاش ،اه»هنیزه« نیا يهلمج زا .دنتسه »هنیزه« ،هملک يداصتقا يانعم رد ،اهنیا

 ؛دزادرپیم دلومان راک يورین دیرخ يارب رادهیامرس هک تسا یلوپ ،ناشنیرتمهم

 هب لیلد نیمههب تسرد و درادن یشقن شزرا شنیرفآ و شزرا لاقتنا رد هک يراک

 رهپس ود ینعی ،»نارَوَد« ياههنیزه رامش رد و تسین قلعتم دلوم يهیامرس رهپس

 .درادرارق ،شزرا ِققحت ياهرهپس ،هیامرس ییامیپرود ِرگید

 ياهییامیپرود شخب ینعی ،لاتیپاک ِمود دلج لوا شخب رد حالطصا نیا روهظ

 هن ،تسا يرورض دلومان ياهراک هب طوبرم شسرپ حرط يارب طقف ،هیامرس

 رهپس هب نآِ نتسنادقلعتم هار زا دلوم راک فیرعت اریز .شسرپ نیا هب خساپ يارب

 رد هک دنکیم حرط زین ار ییاهراک هب طوبرم ِشسرپ ریزگانهب ،دلوم يهیامرس

 نارگراک دننامه زین اهنآ ِنارگراک و دنریگیم تروص هیامرس رگید ياهرهپس

 شزرا ناربج يارب هچنآ زا رتشیب يراک ینعی ــ دنوشیم رامثتسا ،دیلوت رهپس

 ناشرامثتسا و اهنآ رب متس هاگ و ــ دنهدیم ماجنا ،تسا يرورض ناشراک يورین

 نیاربانب ؟تسیچ اهنیا فیلکت .تسا دیلوت رهپس رد نارگراک زا رتدیدش بتارمهب

 سکرام دنچره ــ ،نآ هب خساپ ،اما ،تسا ریذپانبانتجا اجنیا رد شسرپ حرط

 دنزیم یخساپ نینچ ياتسار رد ییاهشالت هب تسد شسرپ فیصوت و حیضوت رد

 هن ،منکیم دیکأت و ــ ،»هنیزه« يداصتقا يهلوقم ،اریز .تسین نکمم ساسا رد ــ

 ِحطس هب و درادن رارق شزرا دیرجت ِحطس رد ــ نآ يوغل ِماع يانعم رد جرخ



 94 

 تالوقم ِحرط مزلتسم ،تمیق ِدیرجتِ حطس هب ندیسر و تسا قلعتم تمیق دیرجت

 هرابود انعم نیا رد هنیزه حالطصا ور نیمه زا .تسا دوس طسوتم خرن و دوس خرن

 تراجت شخب ِنارگراک دزم هب طوبرم ثحب رد ،شیاج ِرس ،ًادعب ات دوشیم دیدپان

 .دنک روهظ موس ِدلج ِمراهچ شخب رد نارَوَد ياههنیزه و

 هسیردنورگ رد و ــ لاتیپاک موس دلج رد هچ ،مود دلج رد هچ ،لاوحا نیا يهمه اب

 يهرابرد ثحب دراو سکرام هکنآ ضحمهب ــ زین یفاضا شزرا ياههیرظن و

 ،نامگیب ــ دوشیم ریزگان ،دوشیم دلومان راک نیاربانب و نارَوَد »ياههنیزه«

 دیرجت ِحطس نآ رد ینعی ،صخا يانعمهب هک دنک هراشا ییاهراک هب ــ یتسردهب

 ؛دندلوم راک ناکامک اما ،دنرادن قلعت دیلوت رهپس هب ،هیامرس ياهییامیپرود

 تاطابترا ینعی ــ یمود نیا و ؛تاطابترا و لقن و لمح عیانص رد راک اهنآ نیرتمهم

 يهنامز رد سکرام طسب و حرش عوضوم رتمک یمهف لباق لیالد هب و هنافسأتم ــ

 هجوت .تسا رادروخرب ياهداعلاقوف رایسب تیمها زا ام يارب زورما اما ،تساهدوب وا

 ًامئاد دنکیم ریزگان ار وا ،اهنآ رب شتسرد دیکأت و دلوم ياهراک نیا هب سکرام

 ساسا رد هن اما ــ ًالمع هک دوش لسوتم يرگید ياهدنور ای رگید ياهفیصوت هب

 .دنوشیم جراخ نآ يهناگهس ياهرهپس و هیامرس ياهییامیپرود يوگلا زا ــ

 دیلوت دنور يهمادا« ار اهنآ هک دنکیم هراشا ییاهدنیآرف هب سکرام هنومن ناونعهب

 تاعالطا و تاطابترا و لقن و لمح عیانص ،اهنآ نیرتمهم هک دمانیم »نارَوَد رد

 قلعتم هکلب ،»نارَوَد رد دیلوت دنور يهمادا« رد راک هن ار دلوم راک نیا زین هاگ .تسا

 یشخب دوخ« ار »رازاب هب لوصحمِ ندروآ« و دنادیم دیلوت دنیآرف ِدوخ رد یشخب هب

 هنوگنیا )MEW, 42, S. 535 ،هسیردنورگ( .دنکیم یقلت »دیلوت دنیآرف زا

 تسین نآ زا عنام هزات ياه»يدنبشخب« ای تافیصوت حرط و سکرام ياهشالت

 نیا لح يارب ياهدولاش دناوتب ،دلوم يهیامرس رهپس و اهییامیپرود يوگلا هک

 .دشاب يراوشد

 

 داهنشیپ ود :شیپ هب یماگ
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 ياهتیفرظ زا هدافتسا اب و هیامرس ياهییامیپرود لدم رب ءانتبا اب میهاوخیم کنیا

 ناکامک ام .مینک داهنشیپ دلومان راک و دلوم راکِ فیرعتزاب يارب وگلا ود ،نآ يرظن

 يراک دلوم راک هک مینامیم دنبياپ سکرام شزرا يهیرظن ِنیداینب ِلصا نیا هب

 هشقن و هدارا هب انب و تسا هیامرس نیا رایتخا رد ،دلوم يهیامرس رهپس رد هک تسا

 دنکیم دیلوت ییالاک ،دیلوت ینیع طیارش رد یبایرکیپ و شزیمآ رد ،نآ فادها و

 راک زاغآ يهطقن .تسا یفاضا شزرا کی و دیلوت ینیع طیارش شزرا دجاو هک

 نایاپ يهطقن :میدرک حرط نیا زا شیپ هک تسا یلصا ِشسرپ نامه هب خساپ ود ،ام

 و یبایشزرا ای یفاضا شزرا و شزرا دیلوت ینعی ،دلوم يهیامرس رهپس

 يهئارا زا شیپ ؟تساجک شزرا ققحت رهپس هب راذگ يهطقن و هیامرس ِییازفاشزرا

 تیعضو کی ای لاثم کی زا ،هئارا يهویش ِندرکهداس يارب و داهنشیپ ود نیا

 يدیلوت هاگنب کی رهش کی يهموح رد مینکیم ضرف .مینکیم زاغآ ضورفم

 رد هک میریگیم ضرف نینچمه .دراد دوجو ،بیس ًالثم ،هویم یعون دیلوت يارب

 بآ دیلوت شراک هک هاگنب کی :دنراد دوجو زین رگید هاگنب هس ،هاگنب نیا رانک

 تسا يرطب ای هویم لثم یفرصم تالوصحم يدنبهتسب شراک هک هاگنب کی ،بیس

 لثم ،یفرصم لئاسو ِلقن و لمح هلمج زا شراک هک يربارت ِرگید هاگنب کی و

 طقف هن ار بیس ،لوا هاگنب هک میریگیم ضرف نیارب هوالع .تسا يرطب و هویم

 رازاب رد شورف و هئارا يارب هکلب ،بیس بآ دیلوت هاگنب هب يراذگاو ای شورف يارب

 رد توپمک يهدننکدیلوت ياههاگنب فرصم زین و دارفا یصخش فرصم يارب رهش

 دنچ ای کی هب ضورفم هاگنب راهچ هکنیا .دنکیم دیلوت مه کیدزن و رود طاقن

 یلو تسا تیمها زئاح رگید یحطس رد و دوخ يدوخهب ،دنشاب قلعتم رادهیامرس

 .دنکیمن افیا یشقن حطس نیا رد و ام ینونک ثحب رد

 الاک میقتسم شزرا :تسخن يوگلا

 ییاهتساوخ هچِ ندشهدروآرب ای یطیارش هچ تحت هک دوش نشور دیاب تسخن

 يدیلوت هاگنب ِفده ار نآ ناوتب هک تساهدیسر ياهطقن و هلحرم هب لوصحم

 انبم رگا ؟تسا ییاهن ِلوصحم ،ياهطقن هچ رد لوصحم ،رگید ترابعهب ؛تسناد

 ای لماک لوصحم ،فیرعت هب انب ،میهدرارق قوف لاثم رد بیس دیلوت هاگنب ار
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 ندوبهدیسر و وب و گنر و نزو و مجح ظاحلهب هک مینادیم یبیس ار ییاهن لوصحم

 نیلوا رد نتفرگرارقِ یگدامآ و شورف رابنا هب لاقتنا و تخرد زا ندشهدیچ و

 دیلوت ،هطقن نیا رد .تساهدش يروآعمج شورف رابنا رد ،يرادهگن ياهفرظ

 شزرا بلاق رد هیامرس و ،هدیسر نایاپ هب بیس يالاک ای هدوزفاشزرا و شزرا

ِ ققحت ای شدرگ رهپس هب راذگ و دلوم يهیامرس رهپس ِكرت يهدامآ بیس يالاک

 نیا رد .دوشیمن هدوزفا بیس شزرا رب يزیچ دعبهب هطقن نیا زا ؛تسا شزرا

 سپ ،بیس بآ دیلوت هاگنب .تسا مهارف شزراِ ندشتسد هب تسد طیارش ،تلاح

 نیا ِدید زا الاک ـ لوپ ِیسیدرگد ماجنا زا سپ ینعی ،اهبیس تمیق تخادرپ زا

 .دنکیم تفایرد ار بیس يالاک ،بیس دیلوت هاگنب رظنم زا لوپ ـ الاک و هاگنب

 اب ای دشاب هتخادرپ ار الاک ياهب ًالبق شرافس هب انب ،بیس ِبآ دیلوت هاگنب هکنیا(

 تلاح نیا رد )دهدیمن يرییغت هیضق لصا رد ،دزادرپب ًادعب ،يراجت رابتعا کی

 ؛دندلوم راک ،دناهتفرگ تروص هلحرم نیا هب بیس ندیسر يارب هک ییاهراک يهمه

 هن هک تسا يراک عقاورد ،شورف رابنا هب هدشهدیچ ياهبیس لاقتنا ًالثم دنچره

 زا اما ،تساهتفرگ تروص رابنا هب هعرزم زا بیس لاقتنا رد هکلب ،بیس »دیلوت« رد

 ،میاهدرک فیرعت هدشمامت لوصحم ،شورف رابنا رد ار بیس روضح ام هک اجنآ

 هن و( بیس دیلوت رد دلوم يراک ،رگید ياهراک يهمه دننام زین ار لاقتنا راک

 .مینکیم یقلت )بیس لاقتنا

 ًالثم کچوک ياههیمهس هب رهش رازاب رد شورف يارب بیس دشاب رارق رگا نونکا

 ضرف .دوش يدنبهتسب ییاههیمهس نینچ رد تسا مزال ،دوش میسقت ییولیک کی

 زیچ کچوک ياههتسب داجیا و نیزوت نیمه زج يدنبهتسب يهفیظو میریگیم

 زا ار اهنآ ای دنک کمک اهبیس تیفیک ظفح هب ًالثم تسین رارق و تسین يرگید

 يرییغت هن يدنبهتسب راک ،بیترت نیا اب .درادهگن	 ظوفحم لاقتنا و لقن ياهبیسآ

 .دیازفایم نآ شزرا رادقم رب يزیچ هن و دنکیم داجیا بیس یفرصم شزرا رد

 لقتنم ناکم نیا هب رهش رازاب رد شورف يارب دیاب هدش يدنبهتسب ياهبیس کنیا

 يدنبهتسب ِبیس ناونعهب هچنآ .دریگیم هدهعهب يربارت هاگنب مه ار لاقتنا راک .دوش
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 ِلکش ،شزرا ناونعهب تسا هدامآ ینعی ،تسا شورف يهدامآ رهش رازاب رد هدش

 و الاک هس زا تسا ياهعومجم عقاورد ،دنک لدبم یلوپ لکش هب ار شاییالاک

 ،الاک هس نیا .»لاقتنا« يالاک و »يدنبهتسب« يالاک ،بیس يالاک :شزرا هس نیاربانب

 رهپس اهنآ يازجم ياههیامرس هک یلاحرد ،ازجم و توافتم ِيدیلوت دنیآرف هس رد

 و ییاهنت هب کیره لیلد نیا هب و دناهدش دیلوت ،دناهدرکیم یط ار دوخ دلوم

 نیا ِدیرخ اب ،رهش رد بیس يهتسب ِرادیرخ .دندلوم راک ِلوصحم دوخ يدوخهب

 هک درک ضرف ناوتیم .دنکیم ققحتم ار الاک هس شزرا و درخیم الاک هس هتسب

 لحم هب ًامیقتسم تسناوتیم رهش رازاب رد بیس يهتسب نیا ِدیرخ ياجهب رادیرخ

 ار بیس ولیک دنچ ای کی و دربب شهارمه مه یلیبنز و دنک هعجارم بیس ِدیلوت

 ياهالاک رگید هن و ،دیرخیم ار بیس يالاک طقف تروصنآ رد .درخب اجنآ

 .ار »لاقتنا« و »يدنبهتسب«

 لالقتسا دوخ يدوخهب »لاقتنا« و »يدنبهتسب« ياهالاک دسریم رظنهب هکنیا

 »یلجتم« ای بیس يالاک ِممتم يزیچ يهباثم هب ناششزرا ققحت و دنرادن »یکیزیف«

 هک دنکیمن داجیا تیعقاو نیا رد يرییغت نیرتکچوک ،تسا ریذپناکما نآ رد

 نامگیب .دندلوم راک و »هناگادج« ياههیامرس لوصحم ،هناگادج ییاهالاک کیره

 »هتسب« هک یلاحرد .دراد توافت ظاحل کی زا »لاقتنا« يالاک اب »يدنبهتسب« يالاک

 نیا زا »لاقتنا« ،دراد لقتسم يدوجو و تسا یجراخ یئیش دوخ يدوخهب »هبعج« ای

 »هتسب« هک دیآیم دوجوهب روصت نیا ًاملسم لاحنیا اب .تسین رادروخرب مه تیصاخ

 درادن يا»هدیاف« ،تساهدش يدنبهتسب نآ رد هک یبیس زا ادج و دوخ يدوخهب مه

 رد .دنک ماهبا راچد ار اهالاک نیا ياهشزرا ییادج دناوتیم يروصت نینچ و

 ِهاگنب يهیامرس رظنم زا »يدنبهتسب« ِشزرا )1 :تشاد هجوت هتکن ود هب دیاب درومنیا

 نیا هب و تساهدش ققحتم ًالمع ،بیس دیلوت هاگنب هب يراذگاو/شورف اب ،يدنبهتسب

 هتسب ِیفرصم شزرا لالقتسا ،هطبار نیا رد .تسا لقتسم بیس شزرا زا بیترت

 بیس يهدننکدیلوت مه و هتسب يهدننکدیلوت يارب مه ،زین مسج کی ناونعهب

 جتنم هک هتسب شزرا هک دید میهاوخ مود يوگلا رد( .دراد ار دوخ لقتسم هاگیاج

 ِیشزرا يازجا زا یکی ناونعهب ،تسا بیس يدنبهتسب و هتسب ِنتخاس ِدلوم راک زا
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 يهمه دننام »لاقتنا« يالاک )2 ).تساهدش الاک دراو ،هدشيدنبهتسب ِبیس يالاک

 يهرکیپ رد هکلب ،درادن يدام تینیع ،اهنآ یفرصم شزرا هک يرگید ياهالاک

 یفاک و مزال تاصخشم يهمه ياراد نامگیب ،دوشیم بذج يرگید زیچ يدام

 .تسا ندوبشزرا ای الاک يارب

 يارب شزرا يهیرظن ِنیداینب رایعم هب هک تسا نیا تسخن يوگلا ِیگژیو و هدیاف

 زا ار رایعم نیا ،کچوک یماگ نتشادرب اب و دنامیم دنبياپ دلوم راک فیرعت

 اهنآ بجوم زین سکرام ِدوخ تافیصوت یخرب هک ییاهمهافتءوس و تاماهبا

 ای يدنبهتسب دنیآرف ام هک درادن یترورض وگلا نیا هب اکتا اب .دیالاپیم ،دنتسه

 »شدرگ رد دیلوت ِدنیآرف يهمادا« دننام ینیوانع ریز ار )بیس( الاک ِلاقتنا دنیآرف

 راک .میریگب هجیتن ار اهنآ رد هدش فَرص راک ِندوبدلوم اجنآ زا و مینک فیرعت

 ییاهالاک دیلوت دنیآرف رد هک تسا دلوم يراک ،الاک ود نیا رد هدشفرص ِدلوم

 شزرا ِققحت هکنیا .تسا دلوم زین لیلد نیمههب و ،هدش فرَص ،بیس زج ،رگید

 ،میدید هکنانچ ،تسا »هتسباو« بیس شزرا ققحت هب رهاظ رد الاک ود نیا

 بیس دیلوت زا ار ناشدیلوت رد هدشفرصم راکِ ندوبدلومِ جاتنتسا يارب یترورض

 رد هن يرییغت نیرتکچوک »لاقتنا« و »يدنبهتسب« ياهالاک .دروآیمن دوجوهب

 .ششزرا رادقم رد هن و دننکیم داجیا بیس )یعیبط تایصوصخ( هدافتسا ِشزرا

 هدشن يدنبهتسب ِبیس زا يرتشیب شزرا رهش رازاب رد هدش يدنبهتسب ِبیس هکنیا

 ای بیس ِیفرصم شزرا رد يرییغت زا یشان ،دراد بیس يهدننکدیلوت رابنا رد

 رادقم ودِ ندشهفاضا زا یشان طقف شیازفا نیا .تسین نآ شزرا رادقم رد یشیازفا

 ِشزرا رادقم هب »لاقتنا« شزرا رادقم و »يدنبهتسب« شزرا رادقم ،رگید ِیشزرا

 .تسا بیس ِرییغتالب

 هک ار ییاهراک يهمه دلوم تلصخ هک دنکیم کمک ام هب وسکی زا وگلا نیا

 رد ناششزرا رادقم هک دناهدرک دیلوت ییاهالاک ازجم يدیلوت ياهدنیآرف رد

 ِدوخ زا ار ،تسا رضاح رهش رازاب رد هدش يدنبهتسب ِبیس شزرا رادقم رد تیاهن

 زا و ؛بیس ِشزرا رادقم رد »يرییغت« زا هن و مینک جاتنتسا يدیلوت ياهدنیآرف نیا

 اهالاک شزرا رادقم »رییغت« هب ًارهاظ هک یتاماهبا ِندودز هب دناوتیم ،رگید يوس
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 يرجات هک مینک ضرف .دناسر يرای ،دوشیم رجنم ناشلاقتنا و لقن رثا رد

 هب ار اهنآ و درخب يدایز مجح هب ار رهش نیا رازاب رد هدشيدنبهتسب ياهبیس

 بیس شزرا رادقم رد هک اجنآ زا .دشورفب يرگید رهش رازاب رد ،رتنارگ یتمیق

 ِندش هتخورف رتنارگ تسا نکمم ،تساهدشن داجیا يرییغت هدشيدنبهتسب ِبیس و

 ِدوخ زا یشان ًاتیاهن و »يراجت ّمش« و یکریز زا یشان ،رجات دوس نیاربانب و ،نآ

 :تسا لماع ود زا یشان رجات دوس هک یلاحرد .دوش یقلت شورف و دیرخ و شدرگ

 هب ًاتیاهن هک ییاهالاک يهمه ِدیلوت دنور رد هدشدیلوت ِیفاضا شزرا زا یمهس )1

 ِدوس بلاق رد ،دناهدش رجنم رهش نیمود رازاب رد »هدشيدنبهتسب ِبیس« يالاک

 زا ،»لاقتنا« يالاک يهزات شزرا رادقمِ ندشهمیمض )2 و ؛رجات يهیامرس ِطسوتم

 گنرز رجات هکنیا .هدشيدنبهتسب ِبیس ِشزرا رادقم هب ،مود رهش هب لوا رهش

 هب طقف ای دنزب بیجهب دوخ ار مود »ِلاقتنا« يالاک رد دوجوم یفاضا شزرا يهمه

 يرییغت ،دنک افتکا ،درادیمرب زین یفاضا شزرا نیا زا يراجت يهیامرس هک یمهس

 داجیا رجات دوس و مود رهش رازاب رد بیس يهتسب ِندوب »رتنارگ« ِتلع تیهام رد

 .دنکیمن

 ات طقف ،دنک قلخ شزرا دناوتیم شدرگ« :دسیونیم هسیردنورگ رد سکرام

 ،دیلوت دنیآرف رد ًامیقتسم هچنآ رب هوالع ،دیدج يهناگیب راک ندرامگ هب هک ییاج

 راک ییوگ هک تسا نآ دننام تسرد نیا هاگنآ .دشابهتشاد زاین دوشیم فرصم

 ياههنیزه طقف .تساهدوب زاین دروم دیلوت دنیآرف رد ًامیقتسم يرتشیب مزال

 یفاضا شزرا زا اما ،دنهدیم شیازفا ار لوصحم شزرا ،شدرگ ِیعقاو

 ،تسا سکرام يهتفگ نیا داینب هک ياهشیدنا )MEW 42; S. 453( ».دنهاکیم

 و تاماهبا يهمه وگلا نیا هک توافت نیا اب ؛تسا تسخن يوگلا دیؤم عقاورد

 وگلا نیا هب اکتا اب .دنکیم لیاز ،دناهتفهن يراهظا نینچ رد هک ار یتامهافتءوس

 تروص لاقتنا ای يدنبهتسب ِدیلوت ِدنیآرف رد هک ار يدلوم ياهراک تسین يزاین

 راچد و دناهتشاد ترورض بیس دیلوت رد »ییوگ« هک مینادب ییاهراک ،دناهتفرگ

 ياههنیزه زا ار شدرگ یعقاو ياه»هنیزه« هک میوشیمن شاشتغا و هغدغد نیا
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 يارب قیرطنیا زا هک يايرورضریغ و درومیب تاماهبا اب و مینک ادج شایعقاوریغ

 ،دیآیم دیدپ شزرا ققحت دنیآرف و شزرا دیلوت دنیآرف ِيداصتقا میهافم

 رد رگید راب ار نآ ِدننامه ياههشیدنا و درواتفگ نیمه ام .مینک مرن هجنپوتسد

 مهم یگژیو و هدیاف تسخن يوگلا .درک میهاوخ شیامزا مود يوگلا بوچراچ

 يوگلا حرط زا سپ ام و تسا کیرش مود يوگلا اب نآ رد هک دراد زین يرگید

 .میدرگیمزاب نآ هب مود

 

 

 

 شزرا زارحا يهطقن :مود يوگلا

 قباطت »نارَوَد ياههنیزه« ناونع ریز دلوم ياهراک یخرب یقلت اب مود يوگلا

 و دنک عفر ار یقلت نآ زا یشانِ تامهافتءوس هک ور نیا زا طقف اما ،دراد يرتشیب

 .دهد هئارا دلومان راک و دلوم راک يهرابرد یتسدکی و راگزاس يهیرظن

 هب میدرک یقلت هدشمامت يالاک تسخن يوگلا رد هک ار یتلاح ،مود يوگلا رد

 کی y و x ياهروحم عطاقت لحم ،رفص/رفص يهطقن رد الاک شزرا يهباثم

 ترابع ًاتدعاق هدشمامت ِلوصحم ،فیرعت هب انب .میریگیم رظنرد تاصتخم هاگتسد

 هک ینحنم کی يور تسا ياهطقن هکلب ،تسین رفص/رفص يهطقن رد لوصحم زا

 )x روحم يور( نامز دعُب و )y روحم يور( ناکم دعُب ود ياراد نآ يور طاقن
 ینحنم نیا يور ياهطقن ،نکمم و یئانثتسا تالاح زا یکی هک تسا یهیدب .دنتسه

 صاخ یتلاح ،تسخن يوگلا ،تلاح نیا رد .دنارفص اب ربارب شدعُب ودره هک تسا

 رد ینامز قیوعت يارب هک ییاهراک يهمه بیترت نیا هب .تسا مود يوگلا زا

 ییاهراک ،دنراد ترورض نآِ یناکم ِلاقتنا هب ای لوصحمِ ندشلماک ای ندشهدامآ

 هکنیا زا معا ،اهراک نیا زا یشان ِشزرا .لوصحم ِدوخ ِشزرا هب دناقلعتم و دندلوم

 زا تسا یئزج ،هن ای دننک داجیا لوصحم ِیکیزیف تیعضو ای صاوخ رد يرییغت

 ِنامز رد هزات و تساهدش دیلوت 	Sِناکم و T نامز رد هک ییالاک .لوصحم شزرا
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T1 ناکم و S1 		تسا يدحاو يالاک ،دراد ار شزرا ققحت رهپس هب راذگ ِیگدامآ 

 هب شندناسر يارب دیلوت فلتخم ياهدنیآرف يهمه رد هدشدیلوت ِشزرا دجاو هک

 رد هک يدلوم ياههیامرس هک درادن یتوافت اجنیا رد مهزاب .دنتسه T1/S1 تلاح

 هب یقوقح ظاحلهب ،دناهدرکیم یط ار دوخ دلوم ییامیپرود دیلوت ياهدنیآرف نیا

 نیا رد توافت اهنت .دناهتشاد قلعت توافتم ِداهن و درف دنچ هب ای داهن ای درف کی

 ناونعهب هکلب ،دیلوت دنیآرف کی ِینایم لحارم يهباثم هب هن ،تلاح نیا رد هک تسا

 تکرش ییاهن ِلوصحم ِدیلوت رد )تباث هیامرس( دیلوت ینیع طیارشزا یئازجا

 )ریز رادومن :هب .ك.ر( .دناهتشاد

 

 نآ رد هک ياهطقن ،دیمان شزرا ِزارحا يهطقن ،لاثم ناونعهب ناوتیم ار هطقن نیا

 شزرا لکش ِیسیدرگد دناوتیم و دوشیم یقلت لماک يالاک يهباثم هب لوصحم

 ياهراک يهمه زین تلاح نیا رد .دنک زاغآ ــ یلوپ لکش هب ییالاک لکش زا ــ ار

 دننام ،دنراد ترورض شزرا زارحا يهطقن هب لوصحم ندناسر يارب هک يدلوم

 قلعت لوصحم دیلوت دنیآرف هب یگمه ،لقن و لمح ای تظافح ،رامیت ،يرادرابنا

 هب هعرزم زا بیس لاقتنا لثم ؛دنوشیمن یقلت شدرگ ياههنیزه وزج و دنراد

 رایسب مود يوگلا نیا هب هسیردنورگ رد سکرام شیارگ .تسخن يوگلا رد ،رابنا

 .تسا دیلوت دنیآرف زا یشخب دوخ ،رازاب هب لوصحمِ ندروآ« وا رظنهب .تسا کیدزن

 اب )MEW 42, S. 535( ».تسا رازاب رد هک یماگنه طقف ،تسالاک لوصحم

 »نارَوَد يهنیزه«( لاتیپاک رد هچ و هسیردنورگ رد هچ وا رظن بلاغ هجو لاحنیا

 شخب نیا هک تسا نیا ،)موس دلج رد تراجت شخب نارگراک دزم و ،مود دلج رد

 ياههنیزه« ناونع ریز ناکامک و نارَوَد رهپس رد ار دلوم يهیامرس تیلاعف زا

 نارَوَد صلاخ يهنیزه زا یعقاو ياههنیزه يهباثم هب ار اهنآ و دهد رارق »نارَوَد

 .دمانب نارَوَد دنیآرف رد دیلوت دنیآرف يهمادا ار اهنآ دیلوت دنیآرف ای دنک زیامتم

 هیامرس ياهییامیپرود هاگتسد ماجسنا و ماکحتسا هب يدح ات هویش نیا نم رظنهب
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 يهناگهس ياهیشیدناژک عون زا ییاهریبعتءوس ءاشنم دناوتیم و دنزیم همطل

 .دشاب روکذم

 شزرا و شزرا دیلوت زا تلاح نیاِ یقلت مغریلع ،هسیردنورگ رد سکرام شیارگ

 روحم يور تارییغت هک تسا وس نیا هب رتشیب نارَوَد يهنیزه ناونعهب یفاضا

 ِبان ياههنیزه هب ار نامز روحم يور تارییغت و ،دیلوت دنیآرف يهمادا هب ار ناکم

 )ینامز تارییغت ای( قیوعت هک تسا نیا رتشیب شیارگ نیا تلع .دنک ریبعت شدرگ

 ،يزابسروب ،يرابتعا( يزاجم ای یعقاو تاموزلم هب رتشیب ،شزرا ققحت رد

 ِیسیدرگد فَرص هک دنتسه یجراخم لماش هک دنطوبرم نآ ققحت )يزابهتفس

 يراتخاس ترورض هکنآ زا معا و دنوشیم )شورفودیرخ( شزرا لکش

 زا رتلوادتم« :دسیونیم وا .دنايرادهیامرس دیلوت يهویش صتخم ،هن ای دنشابهتشاد

 رد ،دنوشیم طوبرم یناگرزاب هب هک ییاج ات ار هریغ و لقن و لمح هک تسین نیا

 کی ِندروآ اب یناگرزاب >تیلاعف< .میهدرارق شدرگ ِصلاخ ياههنیزه نایم

 ناکم ای لحم طقف نامگیب .دهدیم يدیدج لکش نآ هب ،رازاب هب لوصحم

 ِلکش نآ رد هک ياهویش هب اجنیا رد ام اما .دهدیم رییغت ار لوصحم ِندوبدوجوم

 هب ار يدیدج یفرصم شزرا یناگرزاب .مینکیمن هجوت دنکیم رییغت لوصحم

 مامت راک نامز يهزادنا هب دیدج ِیفرصم ِشزرا نیا … .دنکیم لقتنم لوصحم

 دوخ ،رازاب هب لوصحم ِندروآ .تسا ياهلدابم ِشزرا نامزمه ور نیا زا و دوشیم

 لوصحم لاقتنا یناکم ِطرش« :رگید ياج ای )اجنامه( .»تسا دیلوت ِدنیآرف زا یشخب

 ص ،اجنامه( ».دراد قلعت دیلوت ِدنیآرف ِدوخ هب ،يداصتقا ظاحل زا ،رازاب هب

 لمح ياههنیزه هک تسا فلاخم »لوادتم« ِهاگدید نیا اب سکرام نیاربانب .)440

 يهرمز رد ،تسا یناگرزاب يهیامرس ياهتیلاعف يهزوح رد امومع هک ،لقن و

 مزلتسم الاک یناکم ییاجباج وا رظنب اریز ،دنریگب رارق »شدرگ صلاخ ياههنیزه«

 تسا يراک زین لیلد نیمه هب .تسا نامز فرَص مزلتسم راک نیا و تسا يراک

 و هجوت دروم يهتکن .دراد »هلدابم شزرا« ،نامز نیمه يهزادنا هب هک نیرفآشزرا

 قاصلا هباثم هب ار »یناکم لاقتنا« سکرام هک تسا نیا درواتفگ نیا رد ام دیکأت
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 شیارگ لیلد نیمههب و دنکیم یبایزرا لوصحم ِدوخ هب يدیدج فرصم شزرا

 .تسارتکیدزن مود يوگلا هب اجنیا رد وا

 ي»ممتم« ياهالاک ،تسخن يوگلا رد .تساجنیمه رد مه وگلا ود توافت اساسا

 ققحتم رگید ییالاک شزرا ققحت اب نامزمه و هارمه ناششزرا دسریم رظنب هک

 هباثم هب هکلب ،رگید يالاک نیا شزرا و یفرصم شزرا زا یشخب هباثم هب هن ،دوشیم

 داجیا يرییغت مود يالاک شزرا و یفرصم شزرا رد هک ،هناگادج ییاهالاک

 شزرا و یفرصم شزرا زا یشخب اهنیا ،مود يوگلا رد ؛دنوشیم یقلت ،دننکیمن

 .دنرگید يالاک

 

 یبایزرا

 يهیرظن يزاسزاب و سکرام هاگدید یقطنم ياتسار رد شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 هک دراد ار تیزم نیا ،وگلا ود نیا دننام ییاهوگلا رد دلومان راک و دلوم راک

 یکیزیف يرما هب ار نآ »نارَوَد ياههنیزه« يهیرظن هک ،»نارَوَد« ای »شدرگ« موهفم

 انامه ،شتسرد هاگیاج رد هرابود ،دنکیم لیدبت )ناکم و نامز رد تکرح(

 تکرح( الاک یکیزیف شدرگ زاغآ ،ام يوگلا رد .دهد رارق ،يداصتقا ياهموهفم

 يداصتقا ظاحلهب .تسین يداصتقا ظاحلهب شدرگ يانعمهب زونه ،)ناکم و نامز رد

 دیلوت دنیآرف رد ،شزرا ِزارحا يهطقن هب ندیسر ات الاک و هدشن زاغآ زونه شدرگ

 قوعم ياهطقن رد ینامز ای دوش لقتنم رگید يهطقن هب ياهطقن زا دنچره ،تسا

 هک تسا راذگ يهطقن ای شزرا ِزارحا يهطقن هب ندیسر زا سپ تسخن .دنامب

 .دوش زاغآ دناوتیم شزرا ِلکش ِیسیدرگد ینعی ،هملک ِيداصتقا يانعمهب شدرگ

 ياههنیزه اهنیا اما ،دنراد دوجو هیامرس يارب ییاههنیزه نامگیب زین دعبهب اجنیا زا

 یعقاو ياههنیزه رگید زا یعقاوریغ تفص اب ار اهنآ تسین يزاین و دناشدرگ

 ياههنیمز و تسا هاگآ يزاسادج نیا ترورض هب زین سکرام ساسارد .مینک ادج

 دنکیم يروآدای )زین شدوخهب( هسیردنورگ رد وا .تساهدرک مهارف ار نآ يرظن

 تئشن يداصتقا شنک کی ناونعهب شدرگ زا هک شدرگ ياههنیزه« هک

 دیلوت زا يدوجو یهجو ناونع هب ًامیقتسم هن ،دیلوت يهطبار ناونع هب ــ دنریگیم
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 روطهب دناوتیم یماگنه طقف ،تاطابترا و لقن و لمح لیاسو دروم دننامه

 .MEW 42, S( ».میزادرپهب رابتعا هب هژیوهب و هرهب هب ام هک دوش ثحب صخشم

 رد دیلوت دنیآرف يهمادا ناونعهب هن ،تاطابترا و لقن و لمح عیانص اجنیا رد )430

 و دناهدش فیرعت دیلوت ِدوخ زا يدوجو یهجو ناونعهب هکلب ،نارَوَد رهپس

 ینامز ــ »یعقاوریغ« و »یعقاو«ِ يرورضریغ ياهتفص نودب ــ شدرگ ياههنیزه

 ،رابتعا و هرهب اجنآ زا و ،تمیق تالوقم و میهافم هک ،دنوش یسررب دنناوتیم

 .دنشابهدش فیرعت

 نیا يهطبار ،راک ندوبن ای ندوب دلوم صیخشت يارب هک تسا نیا يدیلک يهتکن

 ياهطبار هن ،تسا هدننکنییعت ،تسا هدیرخ ار راک نیا يورین هک ياهیامرس اب راک

 نیزورما يایند زا لاثم کی .دنکیم رارقرب راک نیا لوصحم رادیرخ اب راک نیا هک

 ِيرادهیامرس هاگنب کی رگراک راک هکنیا رد سکچیه :يرادهیامرس يهرمزور و

 ندوب دلوم ام رگید ترابعهب .درادن يدیدرت ،تسا دلوم يراک )هناخپاچ ای( پاچ

 هک نیا زا هن ،مینکیم جاتنتسا رادهاگنب دلوم يهیامرس اب شاهطبار زا ار وا راک

 کی ای یصخش فرصم يارب هدننکفرصم کی ،درخیم یسک هچ ار شلوصحم

 یهگآ ای روشورب ای همانزور ای تسا باتک شلوصحم هک نیا .رگید رادهیامرس

 ياهروشورب الثم وا راک لوصحم هکنیا .دنکیمن افیا یشقن اج نیا رد ،تیلست

 شورف راک ،رگید رادهیامرس يارب تسا رارق هک تسا یقرب و قرز رپ ِیتاغیلبت

 یقلت نارَوَد ياههنیزه وزج ،هیامرس نآ يارب نیاربانب و ،دنک ناسآ ار شیالاک

 .مینادب دلومان ار شرگپاچ رگراک راک هک دناسریمن هجیتن نیا هب ار ام زگره ،دوش

 هب هک تفگ یتاغیلبت ياههاگنب ماسقا و عاونا يهرابرد ینشور هب ناوتیم ار نیمه

 و روشورب و همانزور و یقیسوم و باتک و ملیف ،يرادهیامرس هاگنب کی هباثم

 يرگید يهیامرس يارب اهالاک نیا تسا نکمم هک نیا .دننکیم دیلوت گولاتاک

 راک ِندوب دلوم ِضقان يور چیه هب ،دنشاب شلوصحم ِنارَوَد ياههنیزه زا یشخب

 هدنناوخ و هدنیوگ و رازفامرن ِسیونهمانرب و نیچفورح و حارط و شاقن و هدنسیون

 اب .دننکیم راک هاگنب نیا يارب ریگبدزم رگراک ناونعهب هک تسین ياهشیپرنه و
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 یناسک دزم تخادرپ فرَص هیامرس زا یشخب زین یتاغیلبت هاگنب نیمه رد لاحنیا

 و شورف و دیرخ ياهدادرارق میظنت و يرادرتفد و يرادباسح يهفیظو هک دوشیم

 .دنهدیم ماجنا دلومان راک فیرعت هب انب و دنراد هدهعب ار یبایرازاب یتح

 تحارص اب و ماهبا نودب میناوتیم هک تسا نیا وگلا ود نیا يهدیاف نیرتمهم

 هک تسا يراک دلومان راک و شزرا دیلوت يارب هک تسا يراک دلوم راک :مییوگب

 ءانتبا رگید راب اهنت هن ،وگلا ود نیا ساسارب .دوشیم فرَص شزرا ققحت يارب

 ،دوشیم راکشآ کیتارپ ِتینیع رب شزرا دیلوت رد یعامتجا طباور ِيدامریغ ِتینیع

 تسسگ يارب یکیتارپ ِمسیلایرتام و یسکرام يهژیو شور ِتخانش ترورض هکلب

 نیا رگا .دباییم حوضو ،زین شزرا يهیرظن ِریذپبیسآ و ناوتان ،یتنس ياهوگلا زا

 هن ،سکرام يوس زا يدامرکیپ اب ییاهالاک ِباختنا تلع هک دشابهدش نشور رما

 رگید راب میناوتیم ،تساهدوب عوضوم ندوب مهفناسآ هکلب ،هرکیپ نیا تیمها

 ناشیفرصم شزرا هک يرگید ياهالاک يهمه دروم رد اهوگلا نیا هک مینک رارکت

 .تسا قداص زین ،درادن يدام رکیپ

 زا معا ،دنوشیم شزرا ققحت فَرص هک ییاهراک يهمه ِندناوخ دلومان

 نیا هک تسانعم نیا هب اهنت يراجت ،يرادا ،یلام ،یکناب ،یعامتجا ياهتیلاعف

 انعم نیا هب يور چیه هب و دننکیمن دیلوت شزرا هک دندلومان ور نآ زا طقف اهراک

 شخب سکعرب .دنتسین رامثتسا و متس ریز اهراک نیا ِناگدنهدماجنا هک تسین

 زونه »ِتامدخ« هک یناسک يهمه اب هارمه »نادنمراک« ای نارگراک نیا زا یمیظع

 یعامتجا ِيراکددم ،تشادهب ،شزومآ( يرادهیامرس دیلوت يهویش رد هدشن الاک

 تسرد زین اهنآ .دنرادرارق ینوزفازور ياهراشف ریز ،دنراد هدهعرب ار )هریغ و

 دننکیم تفایرد ناشراک يورین شزرا اب ربارب يدزم ساسا رد دلوم ِنارگراک دننام

 دیلوتزاب يارب هک تسا ینآ زا رتشیب بتارمهب دنهدیم ماجنا هک يراک رادقم و

 و مزال راکِ شخب ود هب زین اهنآ راکهنازور نیاربانب .تسا يرورض ناشراک يورین

 يهدننیرفآ ِدرجم راک ،فیرعت رب انب ،راک نیا هکنیا .دوشیم میسقت دازام راک

 راشف راکنا هن ،تسا دلومان لیلد نیا هب ًافرص و تسین یفاضا شزرا و شزرا

ِ یفان و ضقان هن و تسا هعماج دارفا میظع شخب نیا رب هیامرس رامثتسا و متس
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 یشیدنازاب زا شخب راهچ نیا رد ام هک یفیرعت هب انب .سکرام شزرا يهیرظن

 نودب ،راک نامز و ،راک فرَص ،راک عون هکنیا ،میاهدرک حرط شزرا يهیرظن

 .دشاب ياهزات نخس دیابن رگید ،تسین نیرفآشزرا ،هیامرس يهطبار رد نتفرگرارق

 يهژاو زا یفرع و يرابتعا يریبعت اب هن ،دلومان راک يهرابرد هدننکنییعت يهتکن

 رد نآ رامثتسا هک تسا یشقن ،يداصتقا يهلوقم کی يهلزنم هب هکلب ،»دلومان«

 هک تسا تسرد .دنکیم افیا رادهیامرس ِیفاضا شزرا رادقم ِشهاک زا يریگشیپ

 هچره لیلد نیمه هب ،دوشیم تخادرپ یفاضا شزرا ِمهس زا دلومان نارگراک دزم

 يدازام راک نیاربانب .دش دهاوخ رتشیب یفاضا شزرا مهس ،دشاب رتمک دزم نیا

 اما ،تسین یفاضا شزرا ِدلوم ًامیقتسم دنچره ،دهدیم ماجنا دلومان رگراک هک

 شزرا زا ،دشاب رتشیب دلومان رگراک رامثتسا يهجرد و دازام شخب نیا هچره

 لیلدهب دلوم راک هب یتنس هاگن .دنام دهاوخ یقاب رتشیب یمهس ،هیامرس ِیفاضا

 ار دلومان راک ،يداصتقا تالوقم هب يرابتعا و هنایارگقالخا ،یخیراتارف درکیور

 رگراک ِدزم نیب ییاهن لیلحت رد و دنکیم یقلت یفاضا شزرا يهرفس راوخهزیر

 زیامت )دنا یفاضا شزرا زا یمهس دوخ زین اهنآ هک( تنار ای لوپ يهرهب و دلومان

 نیکلام نیب هک دنایفاضا شزرا زا یمهس تنار و هرهب هک یلاحرد .دوشیمن لئاق

 رد دلومان رگراک دزم اما ،دوشیم میسقت ییازِاهبام نیرتکچوک نودب ،دیلوت رازبا

 ِمهس شیازفا تمدخ رد ًافرص ،نآ دازام شخب هک دوشیم تخادرپ يراک يازِا

 ماسقا و عاونا ششوپ رد یتنس درکیور و هاگن .تسا تنار و هرهب ،دوس

 ریقحت اب و دلوم رگراک زا يزاسهروطسا اب يرگراک ای یتسیسکرام ياهيژولوئدیا

 یشزرا هک يراک يراگنالگنا و شزراِ شنیرفآ ِلیلجت اب ینعی ،دلومان رگراک

 یهاگن هن ،دلومان راک و دلوم راک هب هیامرس رظنم زا تسا یهاگن ،دنیرفآیمن

 ِطاسبِ ندشهدیچرب هک یتاقبط یهاگیاج زا یهاگن هن و یبالقنا و يداقتنا ،یسکرام

 نکممریغ دیلوتزاب و دیلوت يهنارادهیامرس طباورِ يزادنارب نودب ار رامثتسا و متس

 .دنادیم

 زا یشان ياهيرظنگنت و اهتیدودحم اب دلومان راک و دلوم راک زا یتنس كرد

 نورتس یجیاتن هب هعماج تفابوتخاس ِتخانش رد مه ،هناگهس ياهیشیدناژک
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 طباور هیلع یبالقنا و یسایس شنک و یباینامزاس ناکما ور نیا زا مه و دسریم

 ماگ .دهدیم لیلقت ریذپانروبع ياهزرم اب هنایارگهقرف ییاهتخاس هب ار هیامرس

 يارب قوف يهناگود ياهوگلا حرط و شزرا يهیرظن ِیشیدنازاب هار رد نتشادرب

 ــ دنوش هتخپ و هتُفس ،هناداقن ییوگتفگ رد هک هاگنآ ــ دلومان راک و دلوم راک

 و دنک رتزاب ار یبالقنا ياهناوت و هعماج تفابوتخاس ِتخانش قفا دناوتیم

 .دیاشگب یبالقنا و یسایس شنک و یباینامزاس ناکما يوسهب ياهزات ياههچیرد

 رب تسا ینتبم ،هار نیا رد کچوک یماگ نتشادرب و قوف يهناگود ياهوگلا ِحرط

 زا و ،نیعم ِیتخانششور يانبم دوخ هک شزرا ققحت و دیلوت میهافم زا یتفایرد

 رد یتخانششور و هناسانشتخانش يهدولاش نیا هب .دراد ،ياهزات ظاحل یخرب

 .تخادرپ میهاوخ يدعب شخب

 :اهتشاددای

 يهرامش »دقن« يهیرشن رد هک »دلومان راک و دلوم راک« ناونع ریز ياهتشون رد -1

 رظن هاگیاج و ثحب نیا تامدقمهب يدح ات ،تفای راشتنا ،1373 هامرویرهش ،13

 لقن زا هتشذگ ،راتشون نیا رد و ماهتخادرپ نآ يهطساوالب ياهدمآیپ و سکرام

 هنیمز ناونعهب ار هتشون نآ ،لاحنیا اب .ماهدرک رظنفرص نتم نآ زا ،هلمج نیدنچ

 ناگدنناوخ و منادیم دیفم ناکامک رضاح ثحب هب يرورض شیبامک ياهمدقم و

 :ریز عبنم رد هتشون نآ هب عوجر هب ار

http://naghd.info/NAGHD13.pdf 

 .منکیم توعد

 شزرا ياههیرظن رد دلومان راک و دلوم راک هب طوبرم يهژیو شخب دنچره -2

 نیعت رب دیکأت يارب ،تسا حیرص ياههراشا زا راشرس هسیردنورگ و یفاضا

 هب هراشا ،نیعم يهعماج کی رد شایعامتجا نیعت و دلوم راک ِیخیرات و یعامتجا

 رادهیامرس فده سکرام رظن زا :تسین هدیاف زا یلاخ رگید يهنومن ود

 ظفح انامه ،تسا نآ ِندرکرتگرزب ،شزرا ِییازفاشزرا ،يزاسینغ«

 دیلوت ِدنیآرف يهژیو لوصحم نیا و .یفاضا شزرا شنیرفآ و هنهک شزرا
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 ،ور نیمه زا هک يراک ،دروآیم تسدهب راک اب هلدابم رد اهنت وا ار يرادهیامرس

 ,MEW, 26.1 ،لوا دلج ،یفاضا شزرا ياههیرظن( ».دوشیم هدیمان دلوم راک

S. 374( تسا راکهب لوغشم يرادهیامرس هاگنب کی رد هک ار یملعم :رگید ياج و، 

 دلوم رگراک ،شیامرفراک هب فطع رد و دلومان رگراک ،نادرگاش هب فطع رد

 )386 ص ،اجنامه( .دنادیم

 عبانم نیرتناشخرد و نیرتهب زا یکی ،دیلوت دنیآرف و راک دنیآرف هب طوبرم شخب

 ِتشپ ِسپ شزرا دیلوت ِندرکناهنپ رد ،ییاوژروب ِيژولوئدیا ِنوسفا تخانش يارب

 .تسا یخیراتارف يوحن هب و ماع روطهب دیلوت

 روطب يرگید ياج »یکیتارپ مسیلایرتام« تیمها و هاگیاج و موهفم يهابرد -3

 یکیتارپ مسیلایرتام ياههدولاش« ،يورسخ لامک :هب .ك.ر .ماهتشون حورشم

 .1381 ،نارهت ،نارتخا رشن ،دقن و نییبت ،فیصوت :رد ،»سکرام

 :دوب هدش رشتنم 1369 لاس رد »دقن« يهیرشن ود يهرامش رد رتشیپ هتشون نیمه

http://naghd.info/NAGHD2.pdf 

 ،شزرا يهزادنا ای رادقم اب شزرا توافت نوماریپ یثحب يهیشاح رد ار هتکن نیا -4

 :ماهداد حیضوت هداس یلاثم رد ،تفای راشتنا »افارس ناهنپ نوسفا« ناونع ریز هک

 :مینک ضرف«

 شور و دننکیم دیلوت راولش نارگراک ،کچوک يدیلوت دحاو کی رد :لوا تلاح

 ییاهنت هب نایاپ ات زاغآ زا ار راولش ره دیلوت راک ،رگراک ره هک تسا يروط راک

 کی زور رد راک تعاس 8 اب رگراک ره مینکیم ضرف مه زاب و دهدیم ماجنا

 .دنکیم دیلوت راولش

 لیطعت يزور رد ار نارگراک زا یکی ،هاگراک نیا ِبحاص رادهیامرس :مود تلاح

 ینیشام و هچراپ سنج نامه و رادقم نامه ًاقیقد و دناوخیم ارف دوخ يهناخ هب

 يارب ات دراذگیم رگراک نیا رایتخا رد ار هاگراک تخود نیشام دننامه ًاقیقد

 دیلوت راولش کی راک تعاس 8 اب وا و ؛دزودب راولش کی وا یصخش يهدافتسا

 .دنکیم
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 :سکرام ِشزرا يهیرظن کنیا

 نیا .)دراد شزرا ای( تسا شزرا ،تسالاک کی ،لوا ِتلاح رد هدشدیلوت ِراولش

 راک لوصحم يهباثم هب یفرصم یشزرا ،دوخ تیهام هب انب هک تسا ییالاک راولش

 رگراک ِدرجم راک لوصحم يهباثم هب ،تسا شزرا و ،تسا هدنزود رگراک صخشم

 و ماخ داوم ،هیلوا داوم شزرا رادقم زا رظنفرص( الاک نیا شزرا رادقم .هدنزود

 ًاعامتجا راک تعاس 8 اب تسا ربارب )…و تخود نیشام ِكالهتسا ِشزرا رادقم

 .مزال

 تبحص هجیتن رد .درادن شزرا ای تسین شزرا ،تسین الاک ،مود تلاح رد راولش

 ».تسا هدوهیب مه نآ ِشزرا رادقم زا

 هب لیوحت لباق شدرگ ياههنیزه« :دسیونیم هسیردنورگ رد ،هنومن ناونع هب -5

 هک راک نامز ؛رازاب هب لوصحم ِندروآ ياههنیزه ؛تسا تکرح ياههنیزه

 اههنیزه نیا یمامت .تسا مزال رگید تلاح هب تلاح کی زا لیدبت ققحت يارب

 MEW( .»تسمزال هک ینامز و تسا يرادباسح تایلمع هب لیوحت لباق ًاساسا

42, S. 519( عوجر يهطقن دنناوتیم هک تسا يرصانع يهمه يواح ،راهظا نیا 

 يهلوقم و یکیزیف تکرح نیب هطلاغم ناکما و شاشتغا :دنریگ رارق یمهافتءوس ره

 ناکما و »رگید تلاح هب تلاح کی زا لیدبت« يارب راک نامز ؛»شدرگ« ِيداصتقا

 تایلمع« هب اههنیزه يهمه لیوحت ؛شزرا لکش ِیسیدرگد رد شزرا ِشنیرفآ

 .هریغ و ،»يرادباسح
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 شزرا	ققحت و دیلوت

 مجنپ شخب ـ شزرا يهیرظن یشیدنازاب

 
 .تسا شزرا ِدیلوتزاب و دیلوت يهتسویپ مهب دنیآرف يرادهیامرس دیلوت يهویش

 ِدنیآرف يرادهیامرس ِدیلوت يهویش .تسین نکمم شزرا ِققحت نودب شزرا ِدیلوتزاب

 و )Verwertungsprozess( ییازفاشزرا و یبایشزرا يهتسویپ مهب

 ِرهپس ود .تسا شزرا)Verwirklichung/Realisierung(ِ ققحت

 ِیتسه ياههویش ای يدوجو ِهوجو شزرا ِققحت و ییازفاشزراـیبایشزرا

)Existenzweisen( ِمدزاب و مد .تسین نکمم يرگید نودب یکی .دناهیامرس 

 هک ینیلماع و رصانع و اهشقن ،اهدرکراک ،اهراکوزاس يهمه .دناهیامرس

 هیامرس تیهام هب ،دننکیم نکمم ار شزرا ققحت زین و ییازفاشزرا و یبایشزرا

 ای اهنآ رد یگتفشآ ای تبیغ ،ییآراکان ،یتساک هنوگره و دنراد قلعت

 ریزگان ییاهنوکس و هتکس ،لالتخا راچد ار هیامرس تایح ،اهنآ بسانتوبیکرت

 ِكاغُم رد هدزتشحو ِهاگن و گرم ِهاگترپ يهبل رد ررکم ياهنداتسیا ات و دنکیم

 رب ،شیوخ تیهام رد ،اهشقن و اهراکوزاس نیا زا کیچیه .دربیم شیپ یتسین

 زا یشان ای ،اهنآ زا کیره يهنزوِ ندشنیگنسوکبس .درادن يرترب يرگید

 ِگرم يهکلهم زا ندربردهب ناج ِررکم ياهییوجهراچ ای یعقاو یگدنز ِباتوبت

 ِنیشیپ ِشخب راهچ رد .تسا نآ يهتخیگنا و هزیگنا ماگنهمه ای ،یخیرات
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 فوطعم تسخن شخب رد ام هجوت و دیکأت شزرا يهیرظن نوماریپ اهیشیدنازاب

 ،ییازفاشزرا يهمشچرس هب مود شخب رد ،شرادقم و لکش و رهوج ،شزرا هب

 .دوب شزرا ِدلوم ِراک هب مراهچ شخب رد و یبسنِ یفاضا شزرا هب موس شخب رد

 يهطبار و شزرا ِققحت ِيواکاو هب يرتشیب تقد اب میهاوخیم شخب نیا رد

 .میزادرپب رگیدکی اب شزراِ ققحت و دیلوت ياهرهپس

 ،يدام ءایشا ِدیلوت هب نآ لیلقت اب دنچره ـ یمومع روطهب شزرا ِدیلوت هکیلاحرد

 یموهفم ـ شزرا يهلوقم ِدوخ يهرابرد ماهبا اب و نآ زا ماع و یخیراتارف یقلت اب

 ِیعامتجا یگدنز زا ینیعم ياهتیلاعف هب قالطا لباق و تسانشآ و نشور شیبامک

 يرایسب يهزوح زین یمومع روطهب یتح شزرا ِققحت رهپس ،تسا ناسنا

 زا ـ رتمهم بتارمهب و ـ هلدابم ،شدرگ زا نآ ورملق صیخشت و تساهیشیدناژک

 يهمه رد يدام دیلوت ِیخیراتارف و ماع يهبنج نامگیب .تسین ناسآ هشیمه عیزوت

ِ ققحتِ يرادهیامرس هب صتخم و صاخ يهبنج و ناسناِ یعامتجا ِیگدنز ياهنارود

 شناد ای یفاکان تقد نینچمه .دننکیم افیا یمهم شقن شاشتغا نیا رد شزرا

 رد اهنآ قالطا ياههزوح و تالوقم و میهافم ِيزیگناربشاشتغا ًاساسا ای ام كدنا

 و شسرپ ياج لاحنیا اب .دنرادن یکدنا شقن ،یخیرات و یعامتجا مولع يهزوح

 يرادهیامرس دیلوت يهویش يارب هزادنا هچ ات »یگتفشآ« نیا هک تسا شهوژپ

 .تسا ییالاک ِیگراوتب و ییاوژروب يژولوئدیا زا يدرکراک اجک ات و تسا يوهام

 .میرگنب رتقیقد اهنآ رد ور ِشیپ يهتشون رد میراد دصق هک دنتسه یتاکن اهنیا

 یتخانششور ياهظحالم

 ود یسایس داصتقا ِدقن نوتم رد و سکرام شزرا يهیرظن نوماریپ اهيواکاو رد

 یسانششور يهزوح هب ساسارد هک دراد دوجو تالالدتسا و اهییامنزاب زا هتشر

 هاگ ـ يهطلاغم و دنراد قلعت يرادهیامرس دیلوت يهویش و هیامرس ِتخانش ِنامتفگ و

 ياهدننکنییعت شقن ،دریگیم تروص هتشر ودنیا نیب هک ـ يریذپزیرگ یتخسهب

 هک مینادیم ،وس کی زا .دنکیم داجیا شزرا ققحت و دیلوت ثحبم شاشتغا رد

 زا اهراب یفاضا شزرا ياههیرظن ،لاتیپاک ،هسیردنورگ رد هژیوهب سکرام

 یطباور ،يرهوج و یتاذ طباور ای ینورد طباور دننام یتاحالطصا ای تافیصوت
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 ياهتیلاعف و رادرک و راتفر ای یعامتجا طباور ِتشپ ِسپ رد ناهنپ ًاساسا و نیداینب

 ًاساسا ای یحطس ای يرهاظ ای ینوریب طباور رباربرد ار اهنآ و دنکیم هدافتسا یناسنا

 ياهلکش يهزوح يرایسب دراوم رد یتح وا .دهدیم رارق يرادیدپ ياهلکش

 یتاذ و ینورد طباور )Erscheinung( روهظِ يرورض ياهلکش ای يرادیدپ

 ِدومنارف ای هدنبیرف ،نیغورد ياههولج زا ار ناهنپ و نیداینب يهتسه نیا ِدومن ای

)Schein( شزرا ققحت يهزوح هک مینادیم ،رگید يوس زا .دنکیم زیامتم اهنآ، 

 تمیق و شورف و دیرخ يایند ،شتیلعف و تیعقاو رد و تسا شزرا ِشدرگ يهزوح

 رظانت رد هک ییایند نامه .تسا رابتعا و تراجت و تباقر و دوس و اضاقت و هضرع و

 زا هتشر ود نیا .تسا رظانتم یمود اب ،يرادیدپ ياهلکش و ینورد يهطبار نیب

 هک دناهدرب هار یتخانششور ياطخ نیا هب بلغا یلالدتسا ياهدنور و ییامنزاب

 طباور هب قلعتم یلوا ،دیرجت ِحطس ود هب شزراِ ققحت و شزرا ِدیلوت ياهرهپس

 ِدیلوت دنیآرف هکیلاحرد .دنوش یقلت ،يرادیدپ ياهلکش هب قلعتم یمود و ینورد

 رد ،هیامرس ِشدرگ ای شزرا ققحت رهپس و ییازفاشزرا و یبایشزرا ینعی شزرا

 .دنراد قلعت دحاو ِحطس کی هب ،تباقر و تمیق ِدیرجت حطس اب زیامت رد و هسیاقم

)1( 

 ناکامک ،نآ يرظن ياههاگترپ و هوجو و شزرا ِققحت و دیلوت نوماریپ ثحب رد

 ربارب ریداقم يهلدابم ناکامک و تسناد ربارب ار تمیق و شزرا رادقم دیاب و ناوتیم

 ای يرادهیامرس ياهنارحب یتح .تفرگ ضورفم ار »شورف و دیرخ« رد شزرا

 دیلوت يهویش ياهنارحب يهمه داینب هک ار شزرا ققحت و دیلوت ياهنارحب

 رد .درک دقن و يواکاو دیرجت زا حطس نیمه رد دیاب و ناوتیم دنايرادهیامرس

 ققحت و دیلوت ثحب رد شاشتغا ياهدمآیپ یخرب هب هراشا رد و هتشون نیا نایاپ

 »ِییارگدیلوت« یعون و اهنارحب لیلحت رد هطلاغم نیا هک يریثأت هب هلمج زا ،شزرا

 ًافرص« یتیلاعف هیامرس شدرگ سکرام رظن زا .تخادرپ مهاوخ ،دراد ییاوژروب

 هب تسا قلعتم شدرگ« .»تسین )äußerlich( ینوریب و یحطس ای يرهاظ

 .)MEW,42, S. 538؛هسیردنورگ( ».هیامرس ي)Begriff(هلوقم يهیامنورد
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 شزرا ققحت ای هیامرس ِشدرگ ِنتفریذپتروص زا ترابع هلدابم هک مادام ،نینچمه

 اریز ؛درادن دوجو هیامرس يهباثم هب هیامرس دیلوت ،هلدابم نودب« ،تسا

 ص ،اجنامه( ».تسین دوجوم هلدابم نودب دوخيدوخهب ییازفاشزرا و یبایشزرا

 يهناگود يامِش بوچراچ رد دشاب رارق رگا ،میاعدا حیرصت يارب و نیاربانب .)360

 ـ ،مینامب یقاب »يرادیدپ ياهلکش« و »یتاذ طباور« )Dichotomie( ِیسکرام

 ياهرهپس ـ اهنآ زا یتخانششور ياهيریگهجیتن و اهریسفت و لیوأت يهمه زا غراف

 و نیا هب یکی هن ،دنراد قلعت »یتاذ طباور« حطس هب ودره شزرا ققحت و دیلوت

 .نآ هب يرگید

 شزرا ققحت

 شزرا ققحت رهپس و شدرگ رهپس اما ؛دوشیم ققحتم هیامرس ِشدرگ رد شزرا

 زین دنتسین الاک هک یتالوصحم ،شدرگ رد .دنرادن کیهب کی و شوپمه یقباطت

 رییغت يانعم هب ،ساسارد ،شزرا ققحت .دنوشیم تسدهب تسد و دناهخرچ رد

 ققحت رد هچنآ .تسا رگید ياهماج و ششوپ ِشنیزگ ای شزرا یسیدرگد ای لکش

 و رظنم هکلب ،تسین یناسرگد ای یسیدرگد نیا ِسفن اهنت ،دراد تیمها شزرا

 هاگیاج نیا هک يراظتنا و تسا یسیدرگد نیا هب دنمهقالع ای فوطعم هک یهاگیاج

 دیلوت زا شیپ دناوتیم شزرا ققحت .دراد ردقمه یتیمها زین ،دراد یسیدرگد زا

 ،هدشتخادرپ یشرافس هبانب ای و دوشیم شورفشیپ الاک هک یتلاحرد( شزرا

 ،شزومآ :دناهدش الاک هک ییاهکیتارپ( شزرا ِدیلوت ِنیح رد ،)دوشیم دیلوت

 نیاربانب .دریگب تروص شزرا ِدیلوت زا سپ ای )…و شیامن ،نامرد ،تشادهب

 شزرا ِدیلوت »یقطنم« ِمدقت .درادن ینامز ِمدقت ًاموزل شزرا ققحت رب شزرا دیلوت

 دهاوخ لدتسم موس دنب رد و هناگادج ،»هیامرس ِقطنم« ربانب ینعی ،شزرا ققحت رب

 .دش

 ینعی ؛شزرا ِبان ِلکش هب ییالاک لکش زا شزرا یسیدرگد ینعی شزرا ققحت

 ندمآرد و الاک ینیع/يدام يهرکیپ و صاخ لکش هب یگدیسود و دیقت زا ندشاهر

 ِزرامه هب ندشلدبم ؛شزرا ِلکش نیرتزیامتیب ،نیرتیلاع ،نیرتیعازتنا يهماج هب
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 شزرا .تسا یفرصم شزرا ِدنبياپ و دیقم زونه ،الاک لکش رد شزرا .لوپ هب ،ماع

 ینامز زونه ؛تساهداتسیا دوخ ياپ يور هک تسا يزیم زونه الاک لکش رد

 یجنایمیب يزاین ،یلدنص يالاک يهدنراد هک دوش لدبم یلدنص لکش هب دناوتیم

 ِلکش هب ییالاک ِلکش ِیسیدرگد اب .دشابهتشاد زیمِ یفرصم شزرا هب یجنایماب ای

 يهمه ِناگدنراد زا دناوتیم ماع ِزرامه ناونعهب و تساهداتسیا رس رب زیم ،یلوپ

 شزرا هک هنوگنامه« .دنک يربلد ،دنتسه ییالاک لکش رد هک رگید ياهشزرا

 شدرگ رد »تسا هدش شزرا ،شیوخ شیازفا و ندرکهنادواج اب دیلوت دنیآرف رد

 دیدپان شندش شزرا ياپ ِدر مه« نآ رد هک دیآیمرد »شزرا ِبان لکشهب«

 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».یفرصم شزرا رد شاهژیو ِیتسه مه و دناهدش

538(. 

 یعامتجا یتیلاعف هلدابم .تسین شزرا ِققحت ؛تسا شزرا ققحت ِیجنایم ،هلدابم

 )Verwirklichung( ِققحت .دوشیم ققحتم شزرا ،نآ یجنایم هب هک تسا

 تروص شزرا )Verwandlung( ِلکش رییغت و یسیدرگد قیرط زا ،شزرا

 کی یقباطت زین هلدابم رهپس اب شزرا ققحت رهپس .تسین یکی نآ اب یلو ،دریگیم

 هک ییاه»شورف و دیرخ« يهمه رد و ياپایاپ يهلماعم رد .درادن شوپمه و کیهب

 ،دناهتفرگتروص يرادهیامرس دیلوت يهویش زا شیپ اهنرق و لوپ شیادیپ زا سپ

 اهتیلاعف نیا اما ؛دراد دوجو شدرگ یعون نینچمه ؛دریگیم تروص هلدابم

 هلدابم ِنتسناد شوپمه هک دید میهاوخ .دنرادن شزرا ققحت هب یطبر نیرتکچوک

 .تسا ییالاک ِیگراوتب و ییاوژروب يژولوئدیا درگش و درکراک ،شزرا ققحت اب

 ار شزرا الاک لکش رد شزرا يهدنراد .دوشیم تسدهب تسد شزرا ،هلدابم رد

 راذگاو ،تسا لوپ ِلکش رد شزرا يهدنراد هک ،هلدابم فرط هب ،لکش نیا رد

 ای اج ،شنک نیا رد .دوشیم لوپ ِلکش رد شزرا يهدنراد نآ يازِا رد و دنکیم

-um( ییاجباج کی ؛دوشیم اج هب اج شزرا )Sitz( روضح ِلحم ای عضوم
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setzen( ییاوژروب يژولوئدیا و دراد نیداینب ِتلصخ ود هلدابم .دریگیم تروص 

 .دنکیم دولآهم ار شزرا ققحت رهپس هک تسا تلصخ ود نیا زا هدافتسا اب

 هک ار هلدابم يانبم .دنوش تسدهب تسد ربارب ياهشزرا دیاب ،هلدابم رد )فلا

 يهباثم هب و تسا يرادهیامرس يهعماج رد یعامتجا شنک نیرتهدرتسگ و نیرتمهم

 دیلوتزاب طیارش ِندمآمهارف نیاربانب و شزرا ققحت نماض ،شزرا ققحتِ یجنایم

 ؛درک راوتسا يرادربهالک و يدزد و بلقت يانبم رب ناوتیمن ،تسا يرادهیامرس

 يهعماج يهزورره ِتیعقاو رد دنچره و دشاب ریذپانتمواقم ياهبذج دنچره

 .دشاب هلدابم قطنم يهدولاش ،دناوتیمن رباربان يهلدابم .دریگ تروص يرادهیامرس

 شزرا زا يربارب ياهرادقم يهلدابم يانعمهب ریزگانهب ربارب ياهشزرا يهلدابم اما

 ،شزرا هن ،تسا هدننکنییعت و هتسجرب ،بلاغ هجو هلدابم رد هچنآ نیاربانب .تسا

 شزرا رادقم هکلب ،لکش رییغت ای یسیدرگد ِسفن هن اجنآ زا و ،شزرا ِلکش هن

 .دنکیم ناهنپ ار شایفیک ِدعُب ،هطبار ِیمّک ِدعُب .تسا

 مه ،دنوشیم تسدهب تسد هلدابم رد هک شزرا زا يریداقم ِيربارب ترورض )ب

 و ناسمه ياههاگیاج رد ار نآ نیفرط مه و دشخبیم لالقتسا هطبار نیا ِدوخ هب

 هک تسا یسک ِردقمه و اتمه ،»دشورفیم« هک یسک .دهدیم رارق ییاتمه

ِ نیفرطِ یقوقح و يروصِ ییاتمه ،هلماعملاهجوِ یمّک ِيرباربِ ترورض ،»درخیم«

 زاجم »درخیم« هک یسک هن و »دشورفیم« هک یسک هن .دنکیم باجیا ار هلدابم

 شورف ای دیرخ ِشنک و دنشابهتشاد رارق دوخ ِفرط اب رباربان یهاگیاج رد دنتسه

 .دننک لیمحت دوخ ِلباقم فرط هب ار

ِ يروص ِییاتمه و شزرا ِرادقم ِیمّک ِيزرامه ینعی ،»ب« و »فلا« يهصیصخ ود

 ار نیداینبِ یگژیو نیا و دنزادنایم هدرپ شزرا ققحت ِناشنتشرس رب ،نارگهلدابم

 زا ینعی ،نآ يوس کی رظنم زا اهنت شزرا ققحت ،هلدابم نیا رد هک دننکیم ناهنپ

 )شیالاک( شزرا هک تسالاک يهدنراد رظنم زا .دریگیم تروص »هدنشورف« رظنم

 لوپ اب ییالاک ییاجباج ار شنک نیا هک تسالاک ي»هدنشورف« .دوشیم ققحتم
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 يهمادا اریز ؛دوشیم ققحتم هیامرس رظنم زا ،شزرا .دنکیم یقلت )Umsatz :ای(

 .تسا هتسباو شزراِ ققحت نیمههب هیامرس تایح

 زا ربارب ییاهرادقم يهلدابم هب شزرا ققحت لیلقت اب ،نینچمه هصیصخ ود نیا

 ِییالقع شنک ای لیم ای هقالع ای زاین هبانب هک اهزیچ زا ییاهرادقم يهلدابم هب ،اهزیچ

 ،يرادهیامرس دیلوت يهویش ِناشنتشرس ،دناهداد تیاضر ناشهلدابم هب اهناسنا

 هب صخشم راک لیدبت .دننکیم ناهنپ ار ،درجم راک ینعی ،نآ رهوگ و شزرا ینعی

 ِتلصخ هب ـ شزرا انامه ـ یعامتجا راکِ ینیع لکش لیدبت ،درجم راک

 يهیاس رد تیاهن رد ،ياهلدابم شزرا رد شزرا یلجت ،راک لوصحم يهدننکنییعت

 يهطبار .دنوشیم دیدپان ،مزال ًاعامتجا ِراک نیا زا يزرامه و نیعم ِریداقم يهلدابم

 هک يایگنوراو و دوشیم تطاسو ءایشا نیب طباور قیرط زا اهناسنا نیب یعامتجا

 و ریذپانراکنا یتهادب ،تسا هیامرس دیلوت يهویش رد یعامتجا ِیگدنز ِتیعقاو

 ییازفاشزرا و یبایشزرا ِینورد تاموزلم ،هلدابم« .دباییم ریذپانبانتجا یشریذپ

 مئاق یلکش اهنآ هب ؛دنکیم باترپ نوریب هب ار تاموزلم نیا اما ،دهدیمن رییغت ار

 اهنت ار ینورد تدحو بیترت نیا هب و دهدیم رگیدکی يور رد ور هداتسیا ،تاذهب

 ،شاینوریب زورب ،نیاربانب ،هک دراذگیم ياجرب ياینورد ترورض يهلزنمهب

 .)360 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».تسا نارحب رد زیمآرهق ِیلجت

 ینعی ،هیامرس ِيدوجو هجو نیمود هک هاگنآ ،دوشیمن ققحتم شزرا هک هاگنآ

 ِلکش« ،دوشیم لالتخا راچد هیامرس ِدیلوتزاب طیارش ِندمآمهارف رد مدق نیتسخن

 راکشآ نارحب .دنیبیم یلاخ ار دوخ ياپ ِریز ،دناهتفای هلدابم نیفرط هک »یتاذهب مئاق

 ود نیا ِیگتسویپ مهب رب يروص ِيربارب نیا و لالقتسا نیا ياههدولاش هک دنکیم

 .دنراوتسا شزرا ققحت و دیلوت ای يرادهیامرس دیلوتزاب و دیلوت انامه ،يدوجو ِهجو

 ینّیعت ناشییور رد ور هک يدوجو ِهوجو نیا هب ،دوخيدوخهب هلدابم ِسفن«

 اهنآ :دهدیم يرگید هب تبسن توافتیب و فوطعمان یتیدوجوم ،تسا یموهفم

 ،دوشیم رادیدپ نارحب رد ناشینورد ترورض ؛دندوجوم رگیدکی زا لقتسم
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 هب تبسن یتوافتیب و یگدوبفوطعمان )Schein( ِدومنارف نیا رب هک ینارحب

 .)357 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».دهنیم زیمآرهق ینایاپ يهطقن ،رگیدکی

 شزرا ِدیلوت ِمدقت

 يهویش رد ریذپانییادج و هتسویپ ِيدوجو ِهجو ود شزرا ققحت و دیلوت هکنیا اب

 ِیسایس داصتقا دقن ِلالدتسا يهدولاش و تمیزع يهطقن ،دنتسه يرادهیامرس دیلوت

 سکرام هاگدید .تسا شزرا ِدیلوت رهپس ِمدقت ،وا ِشزرا يهیرظن و یسکرام

 ققحت رهپس تسخن هک تسا ییاوژروب ِیسایس داصتقا هاگدید »دقن« رد و رباربرد

 داصتقا يهدولاش و تمیزع هطقن ار هلدابم سپس و دهدیم شهاک هلدابم هب ار شزرا

 دیکأت هتشون نیا رد ام لالدتسا و سکرام هاگدید رگا ،سپ .دنادیم يرادهیامرس

 یتایحِ هوجو هب ناشیقلت و شزرا ققحت و دیلوت ياهرهپس ِیگتسویپ رب

 ِرهپس ِمدقت :هک میاهدراذگ خساپیب نونکات ار شسرپ نیا هاگنآ ،تسا يرادهیامرس

 ؟تسا راوتسا یساسا هچ رب شزرا ِدیلوت

 دوجو يدراوم رتمک .مینک حرط يرتشیب ِحوضو اب ار شسرپ رگید ِراب و تسخن

 لاس هاجنپودص زا سپ یتح ـ سکرام نادقتنمِ يروحم و يزکرم شسرپ هک دراد

 سکرام نادقتنم و ام .دشاب هدشن يدنبتروص وا ِدوخ يوس زا حوضوهب و رتشیپ ـ

 راوتسا رسارس و یفکم ار شتالالدتسا و میشابن قفاوم وا ياهخساپ اب تسا نکمم

 رودهب فاصنا زا ای ،مینک راکنا ار وا ِدوخ يوس زا اهشسرپ حرط رگا اما ،مینادن

 تسخن دلج رد سکرام .ودره ای ؛میاهدومیپ لهاجت و لهج هار ای ،میاهدنام

 ،دریگب ءاشنم ای( دریگب همشچرس شدرگ زا دناوتیمن هیامرس :دسیونیم لاتیپاک

 هیامرس ،لاحنیعرد ؛)entspringen :دهج نوریب ،دزیخرب ،دوارت نوریب

 شزرا دیلوت كرادت يارب هک يرادهیامرس .دریگن همشچرس شدرگ زا دناوتیمن

 درخب دیلوت رازبا و ماخ داوم لوپ اب تساهدمآ ینعی ،تساهدش شدرگ رهپس دراو

 رهپس رد ار راک نیا دیاب ًالوا ،دنک مادختسا يدیلوت راک ماجنا يارب ار ینارگراک و

 نیا يهمه دیاب ًایناث و درادن يرگید تمیزع يهطقن ینعی ،دهد ماجنا شدرگ

 شدرگ رهپس هب هرابود هکنآ زا »شیپ« کنیا .درخب ناششزرا ربانب ار اهالاک
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 نیاربانب .دنشابهدش دیلوت اهشزرا نیا دیاب ،دنک ققحتم ار شیاهشزرا ات ددرگزاب

 تسا ریزگان مه زاب و ددرگیمزاب شدرگ رهپس هب هرابود هک تسا تسرد

 همشچرس شدرگ زا دناوتیمن شاهیامرس اما ،دشورفب ناششزرا ربانب ار شیاهالاک

 سکرام .دشابهدش دیلوت ،ققحت يارب یشزرا شیپاشیپ دیاب اریز ،دشابهتفرگ

 ربانب ار دیلوت لماوع رادهیامرس :دنانشور نآ طورش و هلئسمِ تروص :دیوگیم

 ِنایاپ رد لاحنیا اب .دشورفیم ناششزرا ربانب ار شیاهالاک و درخیم ناششزرا

 مه سپ .دشکیم نوریب نآ زا ،هتخیر نآ رد هچنآ زا رتشیب يزیچ دنیآرف نیا

 »نادیم نیا و يوگ نیا« ،دییامرفب :دیوگیم .شیاهطرش مه و تسا نشور شسرپ

)MEW 23, S. 180-1)(2(. 

 نیمههب ،تساهدرک حرط هسیردنورگ رد رتشیپ سکرام ار شسرپ نیمه

 تسدهب نآ هب خساپ يارب يرتهب ياهخنرس ،شسرپ حرط يهویش اجنآ .حوضو

 ؛درادن دوجو هیامرس يهباثم هب هیامرس ِدیلوت هلدابم نودب« :دسیونیم ؛دنهدیم

 ».تسین دوجوم هلدابم نودب دوخيدوخهب ییازفاشزرا و یبایشزرا اریز

 )360 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ(

 عیزوت رب دیلوت ِمدقت هب یتخانشیتسه يدرکیور اب ناوتیم نامگیب ار شسرپ نیا

 ناسنا یگدنز خیرات رسارس رد درک لالدتسا ناوتیم .داد خساپ )»هلدابم« ًاملسم و(

 يارب يزیچ هکنآ زا شیپ ،شیاهنارود نیرتنیزاغآ رد یتح ،ناسنا يهباثم هب

 دیلوت نیا رگا یتح ؛دشابهدش »دیلوت« تسیابیم ،دشاب هدوب هتشاددوجو »هلدابم«

 هک تسا یهار نیا .دشابهدوبن راکش ای فرصم يهدامآ ِداوم ِيروآعمج زج يزیچ

 مینادب هک تسا بلاج .دناهتفر مسیسکرام رد يذوفنرپ و مهم رایسب ياهشیارگ

 ،لدتعمِ يرادهیامرس ناعفادم و یسارکمد لایسوس »ِییارگدیلوت« لالدتسا ینابم هک

 نیا و دوریمن سکرام هک تسا یهار نیا اما .تسا نیمه ،ییالقع و ورهنایم

 شسرپ نیا هب خساپ رد و سکرام رد رگا .تسین شسرپ نیا هب وا ِخساپ يهدولاش

 رب ،هیامرس ِیسانشیتسه رب وا ِدیکأت انامه ،تفای »یسانشیتسه« زا یناشن ناوتب

 نیا سکرام ،سکعرب .تسا یخیراتارف ياهخساپ زا يرود و هیامرس ِتیخیرات
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 »شیب يدومنارف ار ]هیامرس[ یلکش ِنیعت ِندشدیدپان« و هناسانشیتسه لالدتسا

 ای راک دنیآرف رد هک تسا نآ رب و دنادیمن )225 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ(

 .دنکیم ناهنپ دیلوت ِیخیراتارف يهبنج تشپ ار دوخ شزرا ،يرادهیامرس دیلوت

 طوبرم شخب رد و لاتیپاک تسخن دلج مراهچ لصف رد ار اهشسرپ نیا سکرام

 تسا یخساپ ،شسرپ نیا هب شخساپ و دنکیم حرط هیامرس هب لوپ لیدبت هب

 حرش و ثکم هب زاین و وا ِشزرا يهیرظن ياههدولاش نیرتمهم زا ،هدشهتخانش

 يورین« مانهب ياهژیو ِیفرصم شزرا اب لوپ يهلدابم سکرام خساپ .درادن ینالوط

 بحاصت هب ،دوخ ِشزرا ربانب ،هلدابم یجنایم هب و شدرگ رهپس رد هک تسا »راک

 ِییازفاشزرا و یبایشزرا دنیآرف ،راک يهناگود ِدنیآرف رد اهنت و دیآیمرد هیامرس

 نیا ِفرصم هک ،تسا یفاضا شزرا دیلوت و شزراِ شیازفا و ظفح ِدنیآرف ،هیامرس

 و ثکم لاحنیا اب .دنکیم دیلوت دوخ ِشزرا زا شیب یشزرا ،هژیو ِیفرصم شزرا

 بتارمهب ِحوضو اب ،شسرپ نیمه هب هسیردنورگ رد سکرام ِخساپ رد تقد

 و »شزرا ِدیلوت ِمدقت« يانعمهب اهنت ،دیلوت »ِمدقت« هک دهدیم ناشن يرتشیب

 .تسا هیامرس يهباثم هب هیامرس دقن و نییبت هار اهنت نیاربانب

 هدنز راک يازِا رد هتفایتیئیش ِراک يهلدابم ًافرص ،نیاربانب« :دسیونیم سکرام

 ای ،نوگانوگ ِنیعت ود نوچمه« ،اهزرامه يهلدابم رظنم زا ینعی »رظنم نیا زا هک ـ

 ینیعت اهنآ زا یکی هک دنوشیم رادومن توافتم ياهلکش اب یفرصم شزرا ود

 نیا هب ،هک تسین ـ ویتکژبوس ِلکش رد تسا ینیعت يرگید و ینیع لکش رد تسا

 ،دنکیم يدزمِ راک راذگداینب ار يرگید و هیامرس زیرهدولاش ار اهنآ زا یکی ،لیلد

 ،شزرا يواح يهلزنمهب ،شزرا يهلزنمهب هتفایتیئیش ِراک ِنیب يهلدابم هکلب

 یشزرا يهباثم هب ،]شزرا[ وا هب قلعتم ِیفرصم شزرا يهباثم هب هدنز ِراک يازِا رد

 ِشزرا يهباثم هب هکلب ،هژیو و نیعم یندشفَرص ای تسبراک يارب هن ،یفرصم

 ».تسا يدزمِ راکِ راذگداینب و هیامرسِ زیرهدولاش هک تسا شزرا يارب یفرصم

 ار تقیقح نیا هلدابم ِسفن ،رگید ترابعهب .)381 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ(

 هک تسا نیا و ،دوشیم هلدابم هدنز راک اب شزرا يهباثم هب لوپ هک دنکیم ناهنپ
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 شزرا هک تسا درکیور نیا ،رگید ِنخسهب .دزاسیم ار هیامرس ِتشرس و تیهام

 ریداقم ،راک يورین و لوپ نیب يهلدابم رد .دنکیم دقن و نییبت ار هیامرس يهطبار و

 ياهبذاج« طقف ،هبنج نیا ،سکرام هاگن زا .دنوشیم هلدابم رگیدکی اب راک يربارب

 هیامرس يهلدابم رد« .شیاوتحم هن و »هلدابم ِلکش رب تسا رظان« اهنت و دراد »يروص

 هکلب ،تسین یفرصم شزرا ود نیب هلدابم يهدنریگهزادنا شزرا ،راک يازِا رد

 رب[ اهزرامه نیا يهلدابم هکنیا« .)381 ص ،اجنامه( ».تسا هلدابم ياوتحم ِدوخ

 هب هک دهدیم ناشن ار يدیلوت ِیحطس و يرهاظ يهیال اهنت ،تسا مدقم ]دیلوت

 ».تسا راوتسا هلدابم هب رهاظت اب اما ،هلدابم ِنودب ،هناگیب راک ِفرصت

 .)417 ص ،اجنامه(

 شدرگ ِنامز ِلباقت رد ناوتیم ار هیامرس ِیسانشیتسه رب ینتبم و یخیرات درکیور

 نازیم نیمههب و شزرا ققحت رباربرد شدرگ ِنامز هک یعنام .دید دیلوت ِنامز و

 ،دوش »هجیتن ماع روطهب دیلوت« زا هک تسین یعنام ،دهدیمرارق شزرا قلخ رباربرد

 هک یهاگن .)448 ص ،اجنامه( ».تسا هیامرس هب یکتم ِدیلوت يهویش ِصتخم هکلب«

 و دهدیم لیلقت هلدابم هب ار نآ و دنادیم شدرگ رهپس اب شوپمه ار شزرا ققحت

 یعامتجاِ هاگیاج و هاگیاپ زا هاگن ،دنادیم مدقم شزرا ِدیلوتِ رهپس رب ار نآ سپس

 ِمحازم و دئاز دنیآرف ِفذح ،هیامرس ِینامرآ ِلکش .تسا هیامرس ِدوخ ِیخیرات و

 .دیازیم لوپ هک یلوپ :تسا قالطالایلع يهیامرس ،هیامرس تشهب .تسا دیلوت

 تمالس یعون دوخ يارب یتح هک دوریم شیپ اجنآ ات زورما روآهرهب يهیامرس

 ار تیکلام قح ناوتب رگا ـ ،هیامرس رظنم زا .تسا لئاق هناتسودناسنا و یقالخا

 قوقح زا یکی نوچمه ،قح نیا هیامرس رظنم زا هک تسا یهیدب و تسناد عورشم

 ،دنکیمن رامثتسا ار يرگراک چیه هک يرادهیامرس هاگنآ ـ دوشیم یقلت رشب يرطف

ِ نایامرفراک و نارادهیامرس هب ،دنکیم قازترا شلوپ »ِعورشم« يهرهب هار زا طقف و

 یهاگیاپ رب هداتسیا و هلدابم رظنم زا هاگن .دراد یقالخا يرترب ،دبتسم و رگرامثتسا

ِ نایب زج يزیچ ،دنادیم يرادهیامرس دیلوت يهویش يهدننکنییعت لماع ار هلدابم هک

 نامه ،دنکیم یفرعم ار شدوخ يزاوژروب .تسین ییاوژروب ِيژولوئدیا ِتیعقاو

 .تسه هک هنوگ
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 ییاوژروب يژولوئدیا و شزرا ققحت

 رهپس ودنیاِ قلعت ِتخانش ،شزرا ققحت و دیلوت ياهرهپسِ یگتسویپ مهب ِتخانش

 رهپس ِمدقت ِنییبت و يرادیدپ ياهلکش اب توافتم و ینورد طباور ِدیرجت حطس هب

 نوچمه هن و هیامرس ِیخیرات ِیسانشیتسه يهیاپ رب شزرا ِققحت رهپس رب دیلوت

 رد ییاوژروب يژولوئدیا راکوزاس ِدقن و نییبت و ،وس کی زا ،یخیراتارف يرما

 ياهدروآتسد دناوتیم ،هلدابم هب شدرگ لیلقت و شدرگ هب شزرا ققحت ِرهپس لیلقت

 .دراذگب يورِ شیپ ار یمهمِ يرظن

 ِيروص يربارب و هلدابم شنک رد شزرا ریداقمِ ّیمک ِيربارب .رباربان يهلدابم :کی

 يالاک و لوپ نیب هلدابمِ رباربان ِتیفیک و تیهام ،هطبار نیا يوس ود ِنارگشنک

 هیامرس .دنکیم ناهنپ تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش يهدولاش هک ار راک يورین

 ریداقم اجنیا رد .دنکیم تخادرپ ار الاک نیا شزرا يهمه ،راک يورین دیرخ اب

 هلدابم نیا رد اما .دنربارب نارگشنک ِيروص و یقوقح هاگیاج و هلدابم ِرسود ِیّمک

 راک يورین شزرا رادقم اب ربارب ،راک يورین يازِا رد هدشتخادرپ ِشزرا رادقم

 هچنآ .دوشیم دیلوت راک يورین نیا ِفَرص اب هک یشزرا رادقم اب ربارب هن ،تسا

 ِيربارب نیا ِیفیک ِيرباربان ینعی ،دنکیم لح ار »نادیم نیا و يوگ نیا« يامعم

 کی رد هدشن تخادرپ ِراک ِفرصت و دازام راک ِفرصت ،هناگیب راک ِفرصت ،یّمک

 رد و دیلوت رهپس رد ار یفاضا شزرا هک تسا هدئاز نیمه و تسا رباربان يهلدابم

 هک يدازام ؛دنکیم دیلوت ازفاشزرا و شزرا يهدننکلقتنم ِراک يهناگود دنیآرف

 .دنادیم قحم شفرصت رد ار دوخ رادهیامرس

 هچنآ هک دنک تباث تساهدیشوک هسیردنورگ رد يرامشرپ تاحفص رد سکرام

 و دیلوت ِدنور ِیگتسویپ هکلب ،تسین دیلوت ِنیزاغآ دنور اهنت دزاسیم ار هیامرس

 ِشزرا زا یمهس .تسا دیلوتزاب دنیآرف رد یفاضا شزرا ِشخب ِدورو و دیلوتزاب

 .تساهدش هیامرس بیصن رباربان ياهلدابم رد هک تسا يراک لوصحم هک دیدپون

 ياهيروآون ساسارب هک ياهزات ياههاگنب رد يراذگهیامرس ياهمسیناکم زورما

 سیسأت اهالاک شزرا ققحت رد ینامزاس ياهيروآون ای اهالاک دیلوت يارب ینف
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 ،اهstartup حالطصاب نیا زا يرایسب .دنراد يرتشیب بتارمهب ِحوضو ،دنوشیم

 تسد هب دنتسین ریزگان یتح ،دنراد زاین يرتمک يهیلوا يهیامرس هب هک اهنآ هژیوهب

 يهزات ياههویش .دندنبب دیما کناب ای هدنهدماو کت نآ ای نیا روهت و يزابلد و

 هب »Crowdfunding« ياهداهن رد رامشرپ اما کچوک ياههیامرس ِيروآعمج

 يهیلوا ياهزاین نیمأت رد دهدیم ناکما زین دُرخ رایسبِ ناراذگهیامرس

 ای( دارفا تکرش تلع .دننک تکرش هزات ياههاگنب نیا رد يراذگهیامرس

 ِزادنامشچ و ناکما ،اهيراذگهیامرس نیا رد )اهکناب و گرزب نارادهیامرس

 نیا يارب تسا يرگید نایب »تیقفوم« ناکما اما ؛تساههژورپ نیا ِتیقفوم

 ِیفاضا شزرا دیلوت هب ای يدوزهب ،دوبدهاوخ رداق رظن دروم يهژورپ هک تیعقاو

 شزرا زا ياهزات مهس تنار ای هرهب ،يراجت دوس قیرط زا ای و دوش لئان ياهزات

 ،دشاب هدش دراو شزرا دیلوت دنیآرف رد هزات يهیامرس رگا :دروآ تسدهب یفاضا

 ،دشاب هدش لاعف شزرا ققحت دنیآرف رد رگا و تسا ياهزات یفاضا شزرا شلصاح

 لکش رد دیلوت رگید ياههخاش رد هدش دیلوت یفاضا شزرا زا یمهس شلصاح

 یمیقتسم طبر رگید ،هزات ِمهس نیا لاح ود ره رد .تسا تنار ای هرهب ،يراجت دوس

 ،رگید ترابع هب .»دتسیاب دوخ ياپ يور« دناوتیم و درادن هیلوا يهیامرس هب

 يهمادا ،هیامرس دیلوتزاب دنیآرف رد و دوشیم تشابنا هزات مهس نیا هک یماگنه

 کلمیام هاوخ – هیلوا يهیامرس هب رگید ،دنکیم نکمم ار هزات هاگنب نیا تایح

 -دشاب هدوب کچوک ياهماو زا ياهعومجم ای گرزب يداهن زا یماو ،رادهیامرس

 يهلدابم زج يزیچ ،نداتسیا دوخ ياپ يور نیاِ هاگتساخ .درادن یمیقتسم طبر

 .تسا هتفرگ تروص اهربارب يهلدابم رد هک تسین يرباربان

 شزرا ققحت هب شزرا دیلوت رهپس مدقت يارب یخیراتارف لالدتسا .ییارگدیلوت :ود

 ،تسا يرگراک شبنج رد و یتنس مسیسکرام رد دنمورین رایسب یشیارگ يهویش هک

 ینیعم يهطقن رد هک دناشکیم ياههاریب هب ار سکرام يداقتنا و یخیرات درکیور

 شیارگ .هتساوخان دنچره .دنسریم قفاوت و كارتشا هب ییاوژروب يژولوئدیا اب

 ِیقلت و هدننکنییعت و یلصا رهپس يهباثم هب رهپس نیا یقلت اب ،دیلوت ِمدقت ِیخیراتارف



 123 

 يوهام ِیگتسویپ ِنتسسگ و يرادیدپ و یعرف يرهپس يهباثم هب شزرا ققحتِ رهپس

 و شزرا يهدننیرفآ يایراتلورپ رب هیکت و ییارگدیلوت يوس هب ،رهپس ودنیا

 يهلغشم هک ار شزرا ققحت يهزوح ياهتیلاعف و دنکیم لیم دلومِ نارگراک

 رد یشیارگ .درادنپیم يرورضریغ ساسارد ییاهتیلاعف ،تسا دلومان نارگراک

 یتعنص دوس نیب و تسا هلدابم شتمیزع يهطقن ساسارد هک ییاوژروب يژولوئدیا

 لئاق يوهام يزیامت نارگراک دزم و یضرا تنار و یلوپ يهرهب و يراجت دوس و

 ،دنکیم یقلت نوگانوگ ياهییاناوت و اهییاراد زا یشان دمآرد ار اهنآ و دوشیمن

 دنکیم همجرت یتعنص يهیامرس تیمها هب ار یتنس مسیسکرام ِییارگدیلوت نیا

 هب ار دلوم يایراتلورپ ،يراوختنار و يراوخهرهب ِيرگیلیفط هب ضارتعا رد و

 ِنتسنادهناگی اب رس کی .دنکیم توعد یتعنص يهیامرس و دلوم يهیامرس زا عافد

 نارگراک ،دیلوت تیمها رب دیکأت اب و معا روطهب دلومِ رگراک اب شزرا ِدلوم رگراک

 وس کی زا ،رگید ِرس ؛دناریم يرگراک يهنارادهیامرسدض يههبج زا ار دلومان

 يوس زا و ،دنکیم توعد یتعنص يهیامرس زا تیامح هب ار دلوم نارگراک نیمه

 ياهزات فقس ،دناهدش جارخا ناشیتاقبط يهناخ زا هک دلومان نارگراک يارب رگید

 ِفقس ؛دنراد هناخ زین »دلوم« ِراکادف 	ِنارادهیامرس ،هتبلا ،نآ ریز هک دزاسیم

 .»طسوتم يهقبط«

 ،دلوم تیلاعف و دیلوت زا عافد رد یتنس مسیسکرام رد شیارگ نیا هکیلاحرد

 و یحطس و يرادیدپ ياهلکش يهزوح هب ار شزرا ققحت يهزوح ياهتیلاعف

 ياهنارحب ییوجدر ،شزرا ققحت و دیلوت ِدنویپ ِنتسسگ اب و دنکیم دیعبت يرهاظ

 تاحیضوت اب ،ییاوژروب يژولوئدیا رد شیارگ نآ ،دنکیم راوشد ار يرادهیامرس

 و یلام ياهنارحب ِفان ِدنب ،صخشم ماقرا و رامآ و اههداد رب ینتبم و هنایارگعقاو

 رقف زا ودره .دنکیم عطق شزرا ققحت و دیلوت رهپس رد ناشياههشیر اب ار یلوپ

 ار تاجن هار ودره و ،حاسمت زا هیراعهب يرگید و جنر زا یکشا اب یکی ،دنلانیم

 يهرفس ،دیلوت ِيزادناهار اب هک دننادیم يدنمتفارشِ نارادهیامرس روهظ رد

 .دننک نیگنر ینان همقل هب مکتسد ار ناراکیب
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 هک دنکیم راکشآ ،شزرا ققحت و دیلوت ِيوهام ِیگتسویپ ِتخانش ،سکعرب

 ِتلاح ِینوگرگد« اما ،تسا راک و نامز ِفرَص مزلتسم شزرا دیلوت تسا تسرد

 زا رییغت يارب هکلب ،شزرا شنیرفآ يارب هن ،راک يورین و دربیم نامز« زین »شزرا

 ِدلوم راک .)MEW24, S. 131-2 .مود دلج لاتیپاک( ».رگید ِلکشهب لکش کی

 قلعتم تسا يراک ،شزرا ِدلومانِ راک و شزرا ِدیلوت رهپس رد تسا يراک شزرا

 تایح يهمادا يارب رهپس ود نیا ِریذپانبانتجا ِیگتسویپ .شزرا ِققحت رهپس هب

 نیا ِیگتسویپ يارب یتاقبط یهاگیاپ يهدولاش ،هیامرس رب ینتبمِ یعامتجا یگدنز

 ای مدقت يانعمهب اهنت هن ،هیامرس ِقطنم هب انب ،دیلوت رهپس مدقت .تسا راک عون ود

 هزرابم رد راک ود نیا ِتدحو ِزاسهنیمز هکلب ،تسین دلومان راک رب دلوم راک ِيرترب

 يهیواز زا دیلوت ِمدقت ِدقن و نییبت اب .تسا هیامرس طباور ِيزادنارب يارب

 هکلب ،دلومان رگراک و دلوم رگراک اهنت هن هک تسا شزرا ِیخیرات ِیسانشیتسه

 ققحت و دیلوت رظنم زا اریز ،دنریگیمرارق رگیدکی رانک رد زین راکیبِ نارگراک

 و ظفح رد ناششقن هب دیقم و دودحم اهنت ،اهنآ يهمهِ یعامتجاِ هاگیاج ،شزرا

 .تسا هیامرس راکوزاس ِموادت

 شزرا ققحت ِلیلقت رد ییاوژروب ِيژولوئدیا ِدرگش ِجوا يهطقن .عیزوت و هلدابم :هس

 ِیگدنز يهدننکمیظنت ِلصا هب هلدابم لیدبت و هلدابم هب شدرگ لیلقت و شدرگ هب

 ِندرکنیزگیاج ـ ءایشا يهلیسوهب ناسنا يهطبار تطاسو انامه ـ ،ناسنا ِیعامتجا

 ،يرادهیامرس رب مدقم دیلوت ياههویش يهمه رد .تسا عیزوت ياجهب هلدابم

 عیزوت ییاهرایعم و دعاوق ربانب و يوحنهب دازام ِلوصحم و یعامتجا لوصحم

 ِکیژولوئدیا و یسایس نیزاوم و طباور زا جتنم ساسارد دعاوق نیا .دوشیم

ِ رما نوچمه ،هطلس نیزاوم هک تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد اهنت .دناهطلس

 ي»هنافرطیب« يهطبار ِتشپ ،تسا نآ رادساپ یسایس داصتقا هک ،يداصتقا

 ،»يداصتقا« یگدنز يهدننکمیظنت ِلصا هب هلدابم .دوشیم ناهنپ اهربارب يهلدابم

 لدبم عیزوتِ ییالقع ِلصا اهنت هب ار دوخ و دباییم ءاقترا ،یعامتجا نیاربانب و

 ییالاک ِیگراوتب ِيژولوئدیا رد و دوشیم ینورد رامثتسا يهطبار رد هطلس .دنکیم
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 ِناسنا ِیهاگآ يافرژ ات نآ ذوفن و »اهربارب« يهلدابم ِلصا يهیعاد .دباییم رکیپ

 هیامرس يهطبار ِيزادنارب ِناهاوخ ِنازرابم یتح هک تساجنآ ات ییاوژروب يهعماج

 رارق شسرپ نیا رباربرد يدج روطهب ار رامثتسا و هطلس زا يرب یناهجِ ییاپرب و

 ياهدولاش هچ رب هلدابم ،يرامثتسا و هطلس زا يرب يهعماج نینچ رد هک دهدیم

 رایعم اب اه»ربارب« يهطبار ؟دنوشیم يریگهزادنا روطچ »اهربارب« ؟دوب دهاوخ راوتسا

 هب هیامرس ِدیلوت ،هلدابم نودب« :دیوگیم سکرام ؟دوشیم رارقرب هجنس مادک

 ِيریگهزادنا رس رب طقف هلئسم ،هلدابم نودب …درادن دوجو هیامرس يهباثم
 ،هسیردنورگ( ».یفرصم ياهشزرا رس رب طقف و طقف ،دوبیم یفرصم ياهشزرا

 .)360 ص ،اجنامه

 تساهدرک نورتس نانچ ار يرادهیامرس ِناهج ِناسنا يهشیدنا ییاوژروب ِيژولوئدیا

 دسر هچ ـ روصت ِلباق ریغ اه»ربارب« يهلدابم نودب ار یعامتجا ِلوصحم ِعیزوت هک

 ِدازآ ِناگدننکدیلوت« ِینتفاین تسد و ییایؤر ِناهج هب ار نآ و دنادب ـ ققحت هب

 .دنک راذگاو »هتسبمه

 هکنانچ ،شزرا ققحت و دیلوت ِيرادیدپ ياهلکش ياههدولاش و اههشیر یبایدر

 هب تسا ینالقع خساپ هناگی«	،دیوگیم »دازآ تباقر« يهرابرد هلمج زا سکرام

 »ینمیرها و ،ینایم يهقبط ناربمایپ يوس زا« اههدیدپ نیا ندرک »ییاروها

 لکش زرامه دازآ تباقر هک اعدا نیا« اریز ،»اهتسیلایسوس يوس زا« ناشندرک

 درادن	نیا زج ییانعم 	،تسا ناسنا يدازآ ور نیا زا و دلوم ياهورین يهعسوت ییاهن

 ياهشیدنا نامگیب ــ تسا ناهج خیرات نایاپ يهطقن ینایم يهقبط	تیمکاح هک

 .)552 ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».زوریرپ ياههدیسرنارودهبهزات يارب دنیاشوخ

 ي»هنهک« ِداقتنا ناوتیم »زوریرپ ياههدیسرنارودهبهزات« زا سارهیب و ،زارفارس

 دوبن هدزتفگش و ؛درک رارکت ار زورما ي»امایوکوف« هب سکرام ِشیپ لاس	150

 .دنرتبقع وا زا لاس 150 هک یناسک دنتسه ،سکرام زا سپ لاس 150 یتح هک
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 :اهتشاددای

 رد سکرام ـ ِرابتنطیش و هناشوخرس هاگ ـ ِياهيزابلگه و هطلاغم نیا •

 و دیلوت ياهرهپس يهطبار ثحب ،هسیردنورگ رد هژیوهب و لاتیپاک

 زا ،هناسانشتخانش یتح و یتخانششور ییاههزوح هب ار شزرا ققحت

 ِشاشتغا ِداجیا زج هک تساهدناشک لکش و اوتحم يهطبار هب هلمج

 رظانت ِندرکرارقرب هک ياهبذج تسین يدیدرت .دنرادن یلصاح ،رتشیب

 اوتحم ِثحبم و )تیلعف و رادیدپ ،تاذ( لگه ِقطنم و تاذ يهزومآ نیب

 رایسب ،دراد شزرا ِققحت و دیلوت ِنیماضم اب رادیدپ يهلوقم رد لکش و

 .تساهدوبن رانکرب نآ هب شیارگ زا دوخ سکرام و تسا دنمورین

 دوخرد ِیتسه ِباتزاب رادیدپ و دوخرد ِیتسه ِباتزاب تاذ هکیماگنه

 ِرهوج( شزرا يهطساوالب ِیتسه نیب رظانت يرارقرب ،تسا يرگید رد و

 شزرا ،شزرا ِلکش( شزرا يهطساواب ِیتسه و )دوخرد ِباتزاب :شزرا

 ،لگه اب انشآ يهدنسیون و هدنواک يارب ،)يرگید رد باتزاب :ياهلدابم

 ندشرادیدپِ نتشادنپهناگی ،رگید يوس زا .تسا هنارگنوسفا ياهبذج

)erscheinen( نتفایتیلعف و )verwirklichen( رظانت نیا هب 

 رادیدپ نیب دیاب لگه قطنم رد مکتسد هکنآ لاح ،دنکیم کمک

)Erscheinung( تیلعف و )Wirklichkeit( تاذ يهزومآ رد، 

 قیرط زا يرادهیامرس دیلوت يهویش دقن و مهف لاحنیا اب .دوب لئاق زیامت

 رظنهب .تسا نکمم رظانت نیا ِنودب ،یسکرام ِیسایس داصتقا دقن ِتالوقم

 .تسا يرورض یتح ،سکرام يهژیو ِکیتکلاید ِتخانش يارب ،نم

 و يرادیدپ ِلکش يهزوح و ینورد طباور يهزوح هب طوبرم ثحب

 یسکرام ِکیتکلاید هب دنطوبرم ،هزوح ودنیا نیب يهطبار همه زا رتمهم

 حورشم رایسب روطهب ار ثحب نیا .دنوش هِلثُم اجنیا رد هک تسا غیرد و

 .درک مهاوخ حرط و نیودت يرگید ياج رد
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 ینعی ،شدرگ رهپس زا نوریب الاک يهدننکدیلوت هک تسا نکممریغ نیاربانب« •

 و دنک ققحتم ار شزرا ،الاک ناگدنراد رگید اب سامت ِيرارقرب نودب

 زا دناوتیمن هیامرس ،سپ .دزاس لدبم هیامرس هب ار الاک ای لوپ نیاربانب

 شدرگ زا دناوتیمن هیامرس ،بیترت نیمههب و ،دریگب همشچرس شدرگ

 نیاربانب .دریگب ءاشنم ،نآ رد هن و ،نآ رد ماگنهمه دیاب .دریگن همشچرس

 هیاپ رب ار هیامرس هب لوپ لیدبت دیاب نیاربانب .میئوربور هناگود ياهجیتن اب

 لدتسم و حرط ییالاک يهلدابم رد راگدنامنورد نیناوق يهدولاش و

 لوپ يهدنراد .دشاب ام تمیزع يهطقن اهزرامه يهلدابم هکنانچ ،مینک

 ار اهالاک دیاب تسا ]مشیربا ي[هلیپ رد هیامرس نوچمه زونه کنیا هک

 نایاپ رد لاحنیا اب و دشورفب ناششزرا ربانب و درخب ناششزرا ربانب

 فاشکنا .دشکب نوریب ،تساهتخیر نآ رد هچنآ زا رتشیب یشزرا دنیآرف

 دنتسه اهنیا .دریذپ تروص شدرگ رهپس رد دیابن و دیاب هناورپ هب هلیپ

 ».نادیم نیا و يوگ نیا .لضعم و هلئسم طورش
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 مسیلایسوس	و درجم راک

 )ینایاپ( مشش شخب

 
 سکرام هاگدید رب انب هک یعامتجا ِیگدنز دیلوتزاب و دیلوت زا ياهویش

 رب راوتسا تسا ياهویش ،دوشیمهدیمان ،هیامرس رب یکتم ِدیلوت ای ،»يرادهیامرس«

 نیاربانب .هنایوگنامه ساسارد و تسار تسا ییاعدا ،نیا .شزرا ققحت و دیلوت

 ربانب ،دشابن يرادهیامرس تسارارق هک یعامتجا ِیگدنز ِدیلوتزاب و دیلوت زا ياهویش

 تیعقاو هکاجنآ زا .تسین راوتسا شزرا ِققحت و دیلوت رب هک تسا ياهویش ،فیرعت

 ناوتیم هک تسا یطباور رب ینتبم زورما ِناسنا ِیعامتجا ِیگدنز ِيراج و ینونک

 يرگید ماظن ،درک یقلت يرادهیامرس ماظن ــ شنوگانوگ عاونا زا غراف ــ ار نآ

 ماظن ناوتیم ،دشابن راوتسا هنارادهیامرس طباور رب هک ار یعامتجا یگدنز يارب

 تلوهس يارب ًاتلاجع ام .دیمان »مسیلایسوس« ،یطیارش تحت و ،»يرادهیامرساسپ«

 »یتسیلایسوس ماظن« ،»مسیلایسوس« دننام يریباعت زا ،دوخ هاگدید ِلالدتسا و حرط

 ینیداینب نیناوق و اههدولاش رگا ،نیاربانب .مینکیم هدافتسا »یتسیلایسوس يهعماج« ای

 و زاسوتخوس و تسا راوتسا نآ رب يرادهیامرس يهعماج نامتخاس لک هک

 يهعماج ،تسا شزرا ققحت و دیلوت ،دوشیم میظنت نآ يانبم رب شراکوزاس
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 یگدنز راکوزاس میظنت يارب يرگید نیداینب نیناوق و اههدولاش دیاب یتسیلایسوس

 :لاحنیا اب .دشابهتشاد اهناسنا ِیعامتجا

 و دراد یعقاو دوجو امِ نونکا و اجنیا رد و زورما يرادهیامرس يهعماج :تسخن

 نآ اب رگید يهعماج نآ اما ،تسا يراج نآ نطب و نتم رد ام يهمه یگدنز

 هتشذگ يهدسود ِیخیرات ياههبرجت :مود ؛درادن دوجو »رگید ِنیناوق و اههدولاش«

 یگدنز يارب نیون یمظن يرارقرب و يرادهیامرس يهعماج ِندرکيرپس و رییغت رد

 »رگید ِنیناوق و اههدولاش« نآ زا يرادیاپ و قفوم ياههنومن اهناسنا یعامتجا

 نآ زا يریوصت و حرط يهئارا رد يرظن ياهشالت :موس و ؛دناهداهنن ياجرب

 دنهاوخن رگا ،دنور رتارف لیثمت و هراعتسا بلاق زا دنهاوخیم هک نیزگیاج يهعماج

 یخیرات قفا ياهزرم هب ریزگانهب ،دنوش راچد ییوگبیغ و يزاسهناسفا هب

 نیا مکتسد .دنشابهتشاد حورشم و عطاق یخساپ دنناوتیمن نیاربانب و دندودحم

 هب ،صخا روطهب یتسیسکرام و معا روطهب شخبییاهر ِنامتفگ رد هنیمز هس

 ِتیعورشم ِنوچودنچ رد لمأت هک دناهداد ندشحرط ِتیعورشم و لاجم یشسرپ

 دنچره ،نیا رب ِنوزفا .تسا ریذپانبانتجا نآ هب خساپ يارب شالت و نآ

 تلالد اما ،دریگیم تروص يرظن یبلاق و نتم رد ،لضعم نیا اب نتفرراجنلک

 ِیگراوآ و یناریو و گنج و رامثتسا و متس هک ییاهنآ يهمه يارب نآ یسایس

 ِتبکن نیا زا يرب ،ار يرگید يهعماج و دنریذپیمن ار يرادهیامرس ماظن زا جتنم

 تیعقاو اب لصفالب يدنویپ ،دننادیم ناسنا یگدنز يهتسیاش و نکمم هنارادهیامرس

 ای ،یتسیلایسوس يهعماج رد ایآ :تسا نیا شسرپ .دراد ناشهزرابم و ناسنا یگدنز

 و دیلوت عبانم ِصیصخت ِراک مسیلایسوس زا ــ نیزاغآ ــ ياهلحرم رد مکتسد

 ؟تسین »شزرا نوناق« يهدهعرب اههدروارف عیزوت و يراذگاو ِمیظنت و دیلوتزاب

 اب نوگانوگ ياهيزادرپهیرظن و اهشیارگ ياهنشورهیاس رد شسرپ نیا هکنیا

 رادتقا يهزوح ــ هنومن ناونع هب ــ هکنیا ،دوشیم حرط يرتشیب بتارمهب ِتقد

 عیزوت طقف ای و عیزوت و هلدابم رب طقف و دنکیمن دیلوت ِلماش ار »شزرا نوناق«

 رد شزراِ ققحت و دیلوتِ يوهام دنویپ اما .تسین هدیشوپ ام رب ،دنادیم لمتشم

 ییاهتسبنب هب ار اهشسرپ نیا عاونا يهمه هراومه ،يرادهیامرس دیلوت يهویش
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 قوف لکشهب ار شسرپ حرط ِیلک تروص ناوتیم ییاهن لیلحت رد هک دناشکیم

 .تسناد زاجم

 ،شسرپ نیا نیداینب يهدولاش ایآ )1 :مینیبب هکتسا نیا هتشون نیا رد ام شالت

 نیاربانب و یقطنم یتفایرد ،شزرا ِدلوم راک و راک زا یتخانشیتسه یتفایرد

 حالطصاب و شزرا زا یخیراتارف یتفایرد ماجنارس و درجم راک زا ماع و یموهفم

 یبلس روطهب هک یخیرات قفا ياهزرم تیدودحم نامه ایآ )2 ؟تسین »شزرا نوناق«

 رد یتح و تسا یتسیلایسوس يهعماج راکوزاس زا یقیقد ریوصت حرط زا عنام

 ییاهيزادرپریوصت نینچ هار ِرس رب ینیع یعنام زین لاکیدار و هناداقن ياهاعدا

 ًاقیقد ایآ ؟تسین ییاوژروب ِيژولوئدیا قفا هب میلست زا یشان یباجیا روطهب ،تسا

 و شزرا ِندرکهنادواج اب هک تسین ییالاکِ یگراوتبِ ناوت نیمه و گنرین نیمه

 نیا ایآ )3 ؟دنکیم دودحم ار »ییارگعقاو« ِزادنامشچ و قفا ،»شزرا نوناق«

 يهویش هک دریگیمنرظنرد یسایس یتیعضو نوچمه ار مسیلایسوس ،شسرپ

 تیوه هب یطبر )»شزرا نوناق« کمکهب ًالثم( شا»يداصتقا« لضعم ِلصفولح

 ؟درادن نآ

 یلمأت و ثکم ،تسخن :درذگیم لزنم هس زا مینکیم یط هتشون نیا رد هک یهار

 دننام یتاحالطصا ای میهافم زیمت رد شالت و شزرا و درجم راک تالوقم رب ینالوط

 زا ياهویش ِناکما ِطیارش ،سپس ؛»هداس راک« ای »مزال ًاعامتجا راک« ،»درجم راک«

 یلمأت ــ راصتخاهب دنچره ــ نایاپ رد و ؛شزرا و درجم راک زا اربم ِدیلوتزاب و دیلوت

 يرایسب عوجر يهطقن هک سکرام ي»اتوگ يهمانرب دقن« يهتشون زا ییاهشخب رب

 اهتسیسکرام نیب مکتسد ــ هتشذگ ِلاس 100ـ150 ِتارجاشم و اهثحب نیا زا

 :هتکن هس اما شیپاشیپ .تس ــ

 يهعماج رد عیزوت و دیلوت ِراکوزاس ِقیقد فیرعت هتشون نیا فده )فلا

 نانچ ِيداصتقا و یسایس ،یعامتجا نامزاس زا ياهشقن يهئارا ای یتسیلایسوس

 رتهدرتسگ بتارمهب ییافرژ و هرتسگ رد ياهدنزرا ياهشالت نینچ .تسین ياهعماج

 اهنآ ِترورض رد و دنریگیم و دناهتفرگ تروص هتشون نیا زا رتفرژ و

 .درادن دوجو ینامگ نیرتکچوک
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 ِیباینامزاس زا یلکش ای يوروش ِعون ِعماوج اب فیلکتنییعت هتشون نیا فده )ب

 نآ زا سپ و يوروش ریهامج داحتا رد هیسور ربتکا بالقنا زا سپ هک یعامتجا

 يراک نینچ .تسین زین ،دمآدیدپ )… ،ابوک ،مانتیو ،نیچ( رگید ياهروشک رد

 ِدروم ره رد قیقد رایسب ِیخیرات و یتخانشهعماج ياهیسررب و اهشهوژپ دنمزاین

 .تسا صاخ

 ِدیلوتزاب و دیلوت زا یطیارش ،میوش قفوم دوخ ياهلالدتسا يهعومجم رد رگا )ج

 و مزال ِطرش افرص ،دشابن شزرا ققحت و دیلوت رب ینتبم هک ار یعامتجا یگدنز

 و یفاک ِطرش ِدقاف ناکامک ای زونه هک مینادیم یتسیلایسوس ياهعماج ِیبلس

 هک دهدیم ناکما ام هب یتخانششور ِدرکیور نیا .تسا ياهعماج نینچ ِیباجیا

 ـ يرادهیامرس يهناگود هب ندشمیلست زا ریزگان يروص روطهب مکتسد

 ِناعفادم و ناهاوخاوه رانک رد ،نامگیب .میشابن يوروش ِعون ِعماوج ِیتسیلایسوس

 »یتسیلایسوس« ار عماوج نیا هک ییاهداهن نیرتادصورس رپ ،يوروش ِعون ِعماوج

 دنتسه و دندوب ییاوژروب کیژولوئدیا ياههاگتسد و اههاگنب ،دننادیم و دنتسنادیم

 و مسیلایسوس عیجف و هناحضتفم ِتسکش ِندزراج يارب یتصرف چیه زا مه زونه و

 هک يرگید ِنازادرپهیرظن يهمه اما .دننکیمن غیرد يوروش رد مسینومک

 یبایزرا یتسیلایسوس یعماوج ار يوروش ِعون ِعماوج دنتسناوتیمن و دنتساوخیمن

 نیا زا ،عماوج نیاِ نتسناديرادهیامرس ِریذپانبانتجا لالدتسا رد ،دننک

 يهناگود نیا راکنا هک تسا تسرد .دندوبن اربم یتخانششور ِتیدودحم

 ام رایتخارد یلدتسم و طوسبمِ يرظن لیدب زونه ،یتسیلایسوس ـ يرادهیامرس

 نیمه ایآ هک دیاشگب شسرپ نیا رب ار هار دناوتیم مکتسد اما ،دراذگیمن

 رانکرد( یلیدب نینچ ِنادقف ِرگید ِلیالد زا یکی دوخ ،یتخانششور ِتیدودحم

 یسایس شنکاو ترورض و ییاوژروب يژولوئدیا راشف نوچمه يرگید لیالد

 تیدودحم یتح ای ،شزرا يهیرظن زا اسران ای یفاکان ياهتشادرب ،نآ رباربرد

 ؟تسین )…و یلیلحت نینچ يارب یخیرات يهزاب
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 هکتسا نیا ام ياعدا اما ،دزادرپیمن قوف دروم هس هب هتشون نیا دنچره ،لاحنیا اب

 هتشون نیا ياهلالدتسا و هاگدید هب انتعا نودب ،دراوم نیا يهمه رد يدج يراک

 نکمم ،دنوشیم حرط نآ رد هک یتالوقم و تاکن نوماریپ یفاک ییانشور نودب و

 	.دوب دهاوخن قفوم اسب و

 شزرا و درجم راک

 ،قحهب و یتسارهب و ــ کچوک ياههچیرد سکرام هک يدراوم يهمه رد ًابیرقت

 ،دیاشگیم یتسیلایسوسِ يرادهیامرساسپ يهعماج زادنامشچ هب ي ــ نشوران

 عقاورد .تسا شزرا و درجم راک نوماریپ لالدتسا و ثحب مرگرس هکتسا یماگنه

 ینهذ يریواصت و هنارادهیامرساشیپ ِیعامتجا تابسانم زا وا هک یعقاو ییاهلاثم

 ياههیرظن ،هسیردنورگ ،لاتیپاک رد ،دنکیم حرط یتسیلایسوس ياهعماج زا هک

 درکراک و شقن ِندرکنشور يارب رتشیب ،اتوگ يهمانرب دقن یتح و یفاضا شزرا

 .تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد یناسنا راک ِلوصحم ِفعاضم ِتینیع و شزرا

 هچ هب ،یطیارش هچ تحت هک دهد ناشن دشوکیم سکرام دراوم نیا يهمه رد

 شزرا يهباثم هب دوخ يوناث ِتینیع ،یناسنا راک لوصحم ،یلیالد هچ هب و ياهویش

 .دهدیمتسدزا ار

 و یتسیلایسوس يهعماج رد شزراِ شقن ِلضعم هب ندشکیدزن يارب نیاربانب

 ،سکرام ِبلاغ هاگدید زا ریگیپ و راگزاس ،تسدکی یکردهب یبایتسد

 .میهدرارق شزرا اب شاهطبار و درجم راک ِموهفم ار زاغآ يهطقن تسا يرورض

 ناونع هب ار لاتیپاک یتقو یتح ــ هک تسور نآ زا »سکرام ِبلاغ ِكرد« رب دیکأت

 هب مکتسد ،زین سکرام ــ میریذپب وا هاگدید يهئارا يهویش نیرتهتخپ و نیرخآ

 وا ِهاگدید زا هک یتوافتم ياهتفایرد رد ،یتخانشحالطصا ياهيراگنالهس لیلد

 يهنومن ود هب میناوتیم اجنیا رد .تساهدوبن ریصقتیب ،دراد دوجو هنیمز نیا رد

 :مینک هراشا دنطوبرم ام رضاح ثحب هب هک مهم رایسب

 و ینشوران رد یکدنا شقن رظن ود زا سکرام ؛درجم راک فیرعت رد )فلا

 ینعی ،کیژولویزیف ِیبلس ِتانیعت رب وا دیکأت ،یکی .درادن هلوقم نیا ِيریذپریسفت

 ینامسج يورین ِفَرص يهباثم هب طقف دیاب هک يراک يهباثم هب درجم راک فیرعت
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 يهباثم هب درجم راک یقلت ،مود ؛دوش یقلت فِرص ــ … ،ِتالضع ،باصعا ،زغم ــ

 زا تسا ترابع درجم راک ییوگ هکنانچ ،یقطنم ِماع يهباثم هب ،یموهفم ياهلوقم

 و نوگانوگ ياهراک تانیعت و اهیگژیو زا عازتنا اب هک ماع ي»لک« ای »موهفم«

 ای یتخانش ِدرکراک يهباثم هب ار نآ ناوتیم ساسارد و تسا هدش لصاح صخشم

 و اهینشوران نیا يودره .درک یقلت خیرات زا ياهرود ره رد ناسنا ینهذ

 و اهتفایرد ِموقُم ،قحهب و یبوخهب دنناوتیم نامگیب ،یهارجک ياههمشچرس

 .دنشاب شزرا نیاربانب و درجم راک يهلوقم زا یخیراتارف ياهتشادرب

 ِلکش« ،»ياهلدابم شزرا« ،»شزرا« تالوقم يهناراگنالهس يهدافتسا رد )ب

 دنتسین مک .رگیدکی ياجهب اهنآِ ندربراکهب و »شزرا رادقم« هژیوهب و »شزرا

 هدافتسا ،سکعرب ای ،»شزرا« زا »ياهلدابم شزرا« ياجهب سکرام هک يدراوم

 نیا الاک فیرعت رد سکرام رظن ِریذپانراکنا يهدولاش هکیلاحرد .تسا هدرک

 تاحفص هکیلاحرد و ؛شزرا و یفرصم شزرا :تسا تینیع ود الاک هکتسا

 »ياهلدابم شزرا« هک تسا هتشون مهم ِعوضوم نیا لالدتسا و حرط رد يرامشرپ

 ِياهلدابم ِشزرا يهباثم هب ار دوخ هکتسا شزرا ِلکش نیا ،ای ،تسا شزرا ِلکش

 شزرا تاحالطصا زا اهراب لاحنیا اب ،دنایامنیم ــ الاک ِتمیق حالطصاب ای ــ الاک

 نیا زا يرایسب رد هک یلاحرد ،تسا هدرک هدافتسا الاک ِياهلدابم شزرا و یفرصم

 ای ياهلدابم ِشزرا هن و تسا »شزرا« ،رگا و امایب و تحارصهب وا روظنم ،دراوم

 يهمه رد »شزرا رادقم« ياجهب »شزرا« يهژاو زا سکرام يهدافتسا .شزرا ِلکش

 دنناوتیم یتحارهب هک دنرامشرپ ردقنآ ،شزرا رادقم هب طوبرم ياهلاثم و اههلمج

 يهدافتسا يهویش نیا هک تسا یهیدب .دننک شودخم ار هلوقم ود نیاِ زیامت و زرم

 ــ یلیالد و تسین يراگنالهس رس زا ًاموزل و هشیمه ،تالوقم زا اجبان و نشوران

 ياجهب »شزرا« زا هدافتسا نیمه هنومن کی .دراد ینتفریذپ ــ و مهم رایسب هاگ

 اجنآ زا اما ،تشگ میهاوخزاب ثحب يهمادا رد درومنیا هب .تسا »شزرا رادقم«

 يریذپریسفت و ماهبا ءاشنم دنناوتیم ،دنتسین یهیدب و نشور لیالد نیا هشیمه هک

 .دنشاب
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 و شزرا« ،تساک و مکیب هن دنچره ،یسایس داصتقا هک تسا یعدم سکرام

 فشک ،تسا ناهنپ اهلکش نیا رد هک ار ییاوتحم و درک لیلحت ار شزرا رادقم

 قفا تیدودحم لیلدهب ــ هک دوب نیا دماینرب شاهدهع زا یسایس داصتقا هچنآ ».درک

 ار شسرپ نیا تسناوتن یتح ــ ییاوژروب ِيژولوئدیا ِدوپورات رد تراسا و یخیرات

 و شزرا رد راک ارچ ،دریگیم دوخهب ار لکش نآ اوتحم نیا ارچ« هک دنک حرط

 هولج راک ِتالوصحم ِشزرا رادقم رد ،شنامز ِلوط قیرط زا ،راک يهجنس

 شسرپ نیا هکنیا هب دسر هچ ،)MEW 23, S. 95 ،لوا دلج ،لاتیپاک( ،»؟دنکیم

 ار شسرپ نیا هک دنیبیم نیا رد ار دوخ راکِ یگتسیاش سکرام ؛دهد خساپ ار

 .هنوگ هچ مینیبب .تسه زین نینچ .تسا هداد خساپ نآ هب و هدرک حرط

 ِدیلوت يهویش رب مدقم و یخیرات یلوصحم دوخ هک یعامتجا ِراک میسقت

 هدرک عیزوت ییاهراک ِماجنا ِنوگانوگ ياههزوح رد ار اهناسنا تسا يرادهیامرس

 ای یگداس يهیواز زا :دنراد توافت رگیدکی اب يرایسب ياههبنج زا هک تسا

 تیلاعف يراوشد ای تلوهس ،ناشماجنا يارب مزال يهبرجت ای شناد ،یگدیچیپ

 ،ناشماجنا يهویش ،ناشدروآتسد ای و لوصحم ای هجیتن ،فده ،يرکف و یمسج

 ای کشزپ ود ًالثم هک يدحاو راک یتح .رگید يایاوز يرایسب و ناشگنهآبرض

 مظعا شخب يهیواز زا و دنهدیم ماجنا هداس رگراک و سدنهم ای راگزومآ

 .تسه زین نینچ و دنشاب توافتم رگیدکی اب دنناوتیم ،دناناسمه ناشياهیگژیو

 دیلوت يهویش ار نآ مان ام لیلد نیمه هب هک ــ ،نیعم يدیلوت يهویش ياضف رد

 هدننکنییعت ِطرش راهچ زا دیاب اهراک نیا يهمه ماجنا ــ میراذگیم يرادهیامرس

 يهمه ًابیرقت هکنیا ،یکی :دنایخیرات یلوصحم زین طرش راهچ نیا ؛دنک تیعبت

 ناشراک ماجنا يارب مزال ِینیع طیارش زا ،اهراک نیا يهمه نیلماع ای هعماج ياضعا

 ،اذغ ،دنراد زاین تایح يهمادا يارب هک یلئاسو زا ،تسخن يهلهو رد :دناهدش ادج

 زا مود يهلهو رد و ناسنا يهباثم هب یگنهرف و يرکفِ یگدنزِ تاموزلم ،نکسم

 يهمه ،مود ؛هریغ و راک ِماجنا ياضف و یعیبط عبانم و راک لئاسو و راک يهدام

 رد نوگانوگ ییاهداهن ای دارفا دزن و رگید ییاج رد راک ِماجنا ِینیع ِطیارش نیا
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 نآ هب یسرتسد اهداهن و دارفا نیا و دناهتفرگ رارق اهنآ رادتقا يهزوح رد و هعماج

 نیا ِندمآمهارف زا فده ،موس ؛دننادیم زاجم ینیعم طورش تحت ار طیارش

 ،تسین اهنآ ِناگدنراد يارب ناشیفرصم يهبنج و هدیاف ،مود بطق رد ینیع طیارش

 ؛تسا ناشرتشیب هچره تشابنا و شیازفا يارب دیلوت دنیآرف رد ناشتسبراک هکلب

 ظاحلهب ،دندیلوت و شاعم ِنیمأت ِینیع طیارش دقاف هک هعماج ياضعا ،مراهچ و

 اکتا اب راک ِماجنا تردق زا ترابع هک ،ار ناشییاراد اهنت ،دنراتخم و دازآ یقوقح

 ِینیع ناکما ِتفایرد يازِا رد ،تسا یتخانش و یبرجت ،یمسج ياهییاناوت هب

 ار دیلوت ِینیع طیارش دنشاب زاجم قیرطنیا زا و دننک هلدابم يدرف ِتایح يهمادا

 .دنریگب رایتخارد ،تشاددهاوخن قلعت اهنآ هب هک یتالوصحم دیلوت يارب

 ِزاین ءاضرا يارب هن دنکیم دیلوت هک یلوصحم هک دنادیم درف ره یطیارش نینچ رد

 دننام ،دنک ءاضرا ار وا زا يزاین دناوتب رگا یتح ینعی ؛وا هب قلعتم هن و تسوا ِدوخ

 و( .درادن ار نآ رد طرش و دیقیب فرصت يهزاجا ،دزپیم نان هک ییاونان رگراک

 يورین ِشورف ِيدازآ هک ینوناق نامه ،دنک فرصت »هزاجایب« ار نآ دهاوخب رگا

 »يدزد« هک ار ینکشنوناق نیا ناوارف ِتدش و تدح اب ،دنکیم نیمأت ار شراک

 کی ریقف ِرادقودنص ناملآ روشک رد شیپ لاسدنچ .دنکیم تازاجم ،دمانیم

 خیرات هک نانِ کچوک يهکت ود »زاجمریغ«ِ نتشادرب ِتلعهب ار هاگشورف

 زا و همیرج ،همکاحم ،دنوش هتخیر ینادهلابز هب دوب رارق و دوب هتشذگ ناشفرصم

 ياههناخکیرات رد هک دوب نیا مکتسد ،رگراک نیا »لابقا« .دندرک جارخا راک

 شتسد »زاجمریغ« راتفر نیا تباب هنرگو ،درکیمن یگدنز زورما ِناهج ِیخیرات

 اب تسا ریزگان دوخ ِتسیز ياهزاین نیمأت يارب درف نیاربانب )!تفریم روطاسِ ریز

 رارقرب هطبار ،دننکیم دیلوت ار وا زاین ِدروم ِرگید ياهزیچ هک هعماج ِرگید دارفا

 میهاوخ يدوزهب .تسین ریذپناکما ،یجنایمیب ،یعامتجا يهطبار نیا اما .دنک

 فیلکتنییعت و نوچودنچ ،مسیلایسوس و درجم راک ثحبم ِنیداینب ِهاگهرگ هک دید

 و درجم راک اب ار نامفیلکت دیاب نآ زا شیپ اما ،تسا یجنایم نیمه اب

 زیچ هب یسرتسد يارب دیلوت ِطیارش ِدقاف يهدننکدیلوت سپ .مینک نشور	 شزرا
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 شاهدنراد غارس دیاب )…هچ و نامرد و شزومآ هچ ،دشاب بآ و نان هچ( زاین دروم

 ییاجنآ زا اما .دنک هلدابم وا اب شزاین دروم ِزیچ ِتفایرد ِيازِا رد ار يزیچ و دورب

 دنک فرصت ار شزاین دروم زیچ زا هاوخلد رادقم ره تسین زاجم دنمزاین ِدرف هک

 ًاساسا ای ــ ،دهدب ،دراد رایتخارد دوخ هک يزیچ زا هاوخلد رادقم ره شیازِا رد و

 هدروآرب ار يزاین هک شايدنمدوس ِتیصاخ رب هوالع دیاب زاین ِدروم ِزیچ ــ دهدن

 دننام تسرد ًالوا هک دشاب زین يرگید ِتیوه ای تلصخ ای تیصخش ِدجاو ،دنکیم

 مه و ،موهوم و یلایخ هن و دشاب ینیع مه ،زاین يهدننکدروآرب ِيدام تلصخ

 شزرا ،زاین ِدروم ِزیچ ِمود ِینیع ِتیوه نیا .يریگهزادنا و شجنس لباق

 ،شزرا ِرادقم ِمانهب ياهلوقم زا هدافتسا ِناکما ینعی ،شزرا ِندوبریذپهزادنا .تسا

 سپ« :تفگ دهاوخ سکرام .سکعرب هن ،تسا شزرا يهباثم هب نآ ِتینیع زا یشان

 ِلکش هن ،دنکیم نییعت ار شزرا ِرادقم …دیلوت يارب يرورضِ راک رادقم

 هجیتن هب ماگنهدوز و مینامب اجنیمه ًالعف اما .)559 ص ،اجنامه( »ار شاینیع

 .مینکن يزادناتسد

 تیلباق و هدیاف و یعیبط تیوه زا دناوتیمن يریذپشجنس نیا هک تسا یهیدب

 تسا يرما ،زیچ کی یفرصم تیصاخ اریز ،دشاب هدش یشان زاین دروم زیچ فرصم

 زا دیاب يریذپشجنس نیا سپ .تسین يریگهزادنا لباق نیاربانب و یّمک هن و یفیک

 ِدارفا هک يرگید ياهزیچ يهمه دننام ،هکنیا زا و دشاب هدش یشان شمود ِتیوه

 يدوخهب مه ندوب راک ِلوصحم اما .تسا راک ِلوصحم ،دناهدرک دیلوت هعماج رگید

 ،ًالوا :لیلد ود هب مکتسد ،دنکیمن لح ار يریذپشجنس لضعم دوخ

 زا ،دناهدرک دیلوت ار تالوصحم نیا هک یفلتخم ياهراک میدید هکروطنامه

 دنناوتیمن زین اهنآ تالوصحم نیاربانب ،دناتوافتم رگیدکی اب يرایسب يایاوز

 نیمود رگا هجیتنرد ؛دنشاب ریذپسایق رگیدکی اب و ریذپشجنس هطساوالب روطهب

 دننام زین تیوه نیا ،دشاب نآ ِندوب راک ِلوصحم زا یشان راک لوصحم ِینیع تیوه

 ناسنا ياههدروآرف ًایناث .ریذپانشجنس و یفیک تسا یتلصخ شايدنمدوس ِتیوه



 137 

 دناوتیمن ،هجو نیا و دناهدوب راک لوصحم یخیرات راودا يهمه رد و هراومه

 .لضعم ود نیا هب میزادرپب .دشاب ینیعم یخیرات نارود رد اهنآ یگژیو

 راک لوصحم ِمود تیوه هکنآ يارب :راک يهطساوهب یگتفاینیعت ،تسخن لضعم

 )مرف( لکش ای بلاق رد کنیا هک ییاوتحم نآ ینعی ،دشاب ریذپشجنس يزیچ

 یتیعقاو دوخ ،تسا هدش لدب راک ِلوصحم يارب يرگیدِ ینیع تیوه هب یعامتجا

 صخشت فلتخم ياهراک هب هک ییاهزیامت يهمه زا دیاب ،دشاب ریذپشجنس

 ای دنک رظنفرص ،دنکیم ناشزیامتم رگیدکی زا یفیک روطهب نیاربانب و دشخبیم

 ياوتحم ای رهوج ای ءاشنم دناوتیم هچنآ .دنک عازتنا اهنآ زا ای و دریگب ناشهدیدان

 ار نآ رابتعا نیا هب هک تسا يراک ،دشاب راک لوصحم ینیع تیوه نیمود

 شزرا ار راک ِلوصحم ِینیع ِتیوه نیمود نیا ِمان رگا و ؛میمانیم درجم

 ،درجم راک .تسا رابتعا نیا هب ،درجم راک ،نآ ياوتحم ای رهوج ،میراذگب

 ياوق زا هدافتسا ِماع ِیکیژولویزیف ِتیصاخ درجم راک ؛تسین راک ِماع ِموهفم

 رد دیلوت ِیعامتجا ِطباور ِتیعقاو زا تسا یعازتنا ،درجم راک ؛تسین ینامسج

 ؛تساهتفای رکیپ ،شزرا مانهب ینیع یتیوه رد هک ،ینیعم یخیرات و یعامتجا طیارش

 درجم راک سکرام هکنیا .رگید يهتفایرکیپ ِتاعازتنا يهمه دننام یعامتجا یتینیع

 و هلضع و زغم ِزیامتیب ِفرَص ای ،فِرص ِراک ینعی ،کیژولویزیف یعازتنا اب ار

 اما ،تسا هدننکهارجک یفیصوت دنچره ،دنکیم فیصوت یسح ياضعا و باصعا

 نتخاسزیامتم و تسا یناسنا یتیعقاو يهباثم هب درجم راک ِیگژیو رب دیکأت شفده

 یتقو میئوگب هک تسا نیا دننامه تسرد .شایقطنم يانعم رد ماع یموهفم زا نآ

 يهمه تافص زا هک تسین ماع یموهفم نامروظنم ،مینکیم تبحص »یخرس« زا

 ینیعم ِجوم ِلوط رب هک تسا یمان نامروظنم هکلب ،میاهدرک عازتنا »خرس« ياهزیچ

 دننام یعازتنا تالوقم زیامت يارب اههنومن نیرتراکشآ زا یکی .میراذگیم رون زا

 تسا تسرد« .تسا ماع يهیامرس »ِیعازتنا« يهلوقم ،یقطنم عازتنا اب درجم راک

 ،صاخ ياههیامرس اب زیامت رد )im Allgemeinen( ماع روطهب هیامرس هک

 و هتساوخلد عازتنا کی نیا اما ،دوشیم رادیدپ عازتنا کی يهباثم هب اهنت
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 تسا )differentia specifica( يزیمم هجو ای عازتنا هکلب ،تسین هنارسدوخ

 ،هسیردنورگ( ».دنکیم زیامتم تورث ِرگید ياهلکش يهمه زا ار هیامرس هک

MEW 42, S. 362( نگمه تسا یتیّمک ،تسا شزرا ِرهوج هک يدرجم راک، 

 نآ رد هک یلمحم ساسارب ناوتیم ار شرادقم هک يریگهزادنا لباق و ریذپشجنس

 الاک ِشزرا« :دسرپیم سکرام .دیجنس ،راکِ نامز ینعی ،دراد نایرج نآ رب و

 ِیعامتجا ِراک )gegenständlich( ِینیع ِلکش« :دهدیم خساپ و »؟تسیچ

 »ینیع« و »لکش« ِمیهافم و اههژاو نیاِ کت کت رب دیاب ».شدیلوت رد هدشفرصم

 هزادنا روطچ ار شزرا رادقم« :دسرپیم سپس .درک لمأت »یعامتجا ِراک« و

 :نامز ياهدحاو اب ار راک رادقم و »راک ِرادقم اب« :دهدیم خساپ و »؟میریگیم

 رادقم ،راک رادقم ،نیاربانب )557 ص ،اجنامه ،لاتیپاک( …هتفه ،زور ،تعاس

 .ار شاینیع لکش هن ،دنکیم نییعت ار شزرا

 ،مینزیم فرح راک ِلوصحم ِینیع ِتیوه نیمود يهرابرد هک ینامز ات هک مینیبیم

 درجم راک و شزرا زا تبحص ،میمانب الاک ار نآ میناوتیم کنیا هک یلوصحم

 .میرادن زاین »طیسب ای هداس راک« ای »مزال ًاعامتجا ِراک« دننام یتالوقم هب زونه .تسا

 هدش شزرا ِرادقم ِثحبم دراو ام هک دنوشیم حرطم ینامز اهنت تالوقم نیا

 ِنامز اب ار شزرا رادقم رگا و تسا درجم راک ،شزرا يهدولاش ای رهوج رگا .میشاب

 ساسارب راک رادقم نیا هک تسا يرورض هاگنآ ،میریگیم هزادنا درجم راک

 حطس رد هک دشاب يراک زا يرادقم هکلب ،دوشن يریگهزادنا تباثهشیمه يرایعم

 ِیعامتجاِ يروآراب ،مالک کی رد ،هبرجت و تراهم و شناد و تفرشیپ زا ینیعم

 راک ِنامز رادقم زا یتقو هک يروطهب .دشاب نیعم ینیگنایم ،یعامتجا ظاحلهب ،راک

 ینیگنایم رد رادقم نیا هک دشاب نشور ،مینزیم فرح ییالاک ِدیلوت يارب مزال

 نخس طیسب ای هداس راک زا هکینامز ای .تسا هدش فیرعت و نییعت یعامتجا

 ای »درجم« نامه ،»طیسب« ای »هداس« يهژاو زا نامروظنم هک مادام ــ ،میئوگیم

 ،بکرم ياهراک هک مینکیم تبحص راکِ رادقم زا يدحاو زا ــ تسین »یعازتنا«
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 راک يهلوقم هب مئاق ،میهافم نیا يهمه .دنشاب نآ هب لیوحت ِلباق و نآ زا یبرضم

 هن و دنوشیم جاتنتسا اهنآ زا اهنآ ِيدوجو ياههویش يهباثم هب و دناشزرا و درجم

 ياضف رب يرادهیامرس دیلوت يهویش هک یگژیو ای طرش راهچ نآ نیاربانب .سکعرب

 ار »دیلوت زا یعامتجا« یماظن ،دنکیم مکاح یعامتجا ِیگدنز ِدیلوتزاب و دیلوت

 شزرا« و تسا نآ »نیداینب ِلکش ،يرگید هب يراذگاو هار زا فرصت« هک دزاسیم

 ،هسیردنورگ( ».دوشیم رادیدپ نآ ِنایب نیرتیعازتنا و نیرتطیسب نوچمه ياهلدابم

 اهنت راک ِلوصحم ِیعامتجا ياوتحم هک تسا یماظن نینچ رد .)767 ص ،اجنامه

 اب شزرا نآ نازیم و دوش رادیدپ لوصحم نآ شزرا يهلزنمهب دناوتیم ریزگانهب و

 .دوش يریگهزادنا راک ِنامز رادقم

 یتیماع ،تسا شزرا رهوج هک يراک ِتیماع :یخیراتارف يرایعم ،مود لضعم

 اعدا نیا ِرگا و امایب ِتابثا يارب يرایسب ياههنومن سکرام دزن .تسین یخیراتارف

 ِلکش يهرابرد سکرام ثحب اهنآ نیرتقیقد و نیرتحیرص دیاش ؛تفای ناوتیم

 دروم نیا( .دشاب لاتیپاک لوا دلج رد ییالاک ِیگراوتب هب طوبرم شخب رد شزرا

 »رادقم ،لکش ،رهوج :شزرا« ناونع ریز تالاقمهلسلس نیا تسخن شخب رد ار

 میاهدیزگرب راکنیا يارب ار هسیردنورگ رد ياهراشا ام لاحنیا اب .)ماهدرک یسررب

 هیامرس رب ینتبم دیلوت يهویش هب شصاصتخا و شزرا زا سکرام تفایرد اهنت هن هک

 ِلالدتسا رد هک تسه زین يرگیدِ تاکن دجاو هکلب ،دنکیم نشور یبلاج وحنهب ار

 راک لیدبت ثحبم رد سکرام .دمآ دهاوخ نامراک هب هتشون نیا ِيزکرم يهیعاد

 کی رد هن زونه هدنزِ راک يازِا رد هتفایتیئیش راک يهلدابم« :دسیونیم هیامرس هب

 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».يدزم راک رگید يوس رد هن و دزاسیم هیامرس وس

 نیدلوم ِییادج ینعی .تسا هدش هدز فرح يهمه هلمج کی نیمه اب عقاورد )372

 ِدیلوت ِتابسانم يانعم هب ییاهنت هب و زونه ،دیلوت ینیع طیارش زا میقتسم

 و موس ياهطرش زونه ،میدروآ رتشیپ هک ییاهطرش زا و تسین هنارادهیامرس

 و دنکیم حرط اجنیمه رد سکرام هک یلاثم لاحنیا اب .دنکیمن نیمأت ار مراهچ

 مینک ضرف دسیونیم وا .دناهدننکنییعت و بلاج رایسب ،دریگیم نآ زا هک یجیاتن

 ِرگید مزاول و هچراپ و دناوخیم شاهناخ هب ار درگهرود يهدنزود کی یناقهد
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 دناوتیم راک نیا يازِا رد .دزودب یسابل شیارب ات دراذگیم وا رایتخارد ار زاین ِدروم

 ِراک بیترت نیا هب .دهدب لوپ ای )… ،مدنگ ،اذغ( يرگید سانجا طایخ هب

 سکرام دیکأت نیتسخن .دنوشیم هلدابم هدنزِ راک اب لوپ ای سانجا ینعی ،هتفایتیئیش

 دیکأت ؛دنوشیم هلدابم رگیدکی اب یفرصم ياهشزرا اجنیا رد هکتسا نیا

 )äquivalent( زرامه ،دنوشیم هلدابم مه اب هک ییاهزیچ هکتسا نیا شمود

 ؛تشگ میهاوخزاب نآ هب و دراد يرایسب تیمها ام يارب مود يهتکن نیا( دنتسه

 ِدوجو ِمهافتءوس هک تسا ینامه ،ندوب»زرامه« نیا هک تفگ ناوتیم شیپاشیپ

 هدرک داجیا »اتوگ يهمانرب دقن« هب دانتسا اب ار مسیلایسوس رد شزرا و درجم راک

 طایخ راک هکتسا نیا ام يارب لالدتسا ِینونک يهلحرم رد مهم يهتکن اما .)تسا

 وا .تسین )wertsetzend( »شزرا ِعضاو« ای »نیرفآشزرا« سکرام رظن زا

 طایخ راک هک تسا تسرد هک دسیونیم دنامن یقاب ياههبش چیه ياج هکنآ يارب

 سابل نیا اما ،تسا هدرک داجیا ناقهد يارب ياهزات ِيدنمدوس ،هچراپ ِلکش ِرییغت اب

 رد هکلب ،تسا یفرصم یشزرا اهنت هن نیاربانب ،تسه زین راک ینیعم تیّمک«

 ،درادن دوجو ناقهد يارب شزرا نیا اما .تسه زین شزرا معا روطهب ای ماع يانعم

 يهتفایتیئیش ِراک اب[ ار شراک طایخ …دنک فرصم ار سابل دهاوخیم وا اریز

 ِناونع هب هکلب ،تسا هدرکن هلدابم شزرا ِعضاو يراک يهباثم هب ]ناقهد هب قلعتم

 هن اجنیا رد )378 ص ،اجنامه( ».یفرصم ِشزرا و يدنمدوس يهدننیرفآ یتیلاعف

 زیامت و يرادهیامرس دیلوت يهویش ِزیمم هجو يهباثم هب شزرا رب سکرام دیکأت اهنت

 راک« هب ياهراشا اب یحیولت روطهب هکلب ،مینیبیم ار شزراِ ماعِ موهفم اب نآ

 سکرام اریز .تسین شزرا ِموقم لاحنیا اب هک میئوربور شماع يانعم رد »درجم

 تّیمک رب اهنت دیکأت هکاجنآ زا و دنادیم زین راک زا »ینیعم تّیمک« دجاو ار هچراپ

 ِموقم يدرجم راک .تسا هدش عازتنا شصخشم ياهتیفیک زا تقیقحرد ،تسا نآ

 ِطیارش اب و دنیرفآیم الاک هک تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش ِیگژیو و شزرا

 راب و هلمج زا لالدتسا نیمه .دوشیم وربور ازفادوخ یشزرا يهباثم هب ،دیلوت ِینیع
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 هب تبسن زنوج مانهب ینادداصتقا زایتما رد و یفاضا شزرا ياههیرظن رد رگید

 ِیعامتجا ِیلکش ِیگتفاینیعت« زنوج اریز .دوشیم رارکت ،رگید ِنانادداصتقا

 دیلوت يهویش زیامت ِلک و دنادیم نآ ِنیرهوگ هجو يهباثم هب ار هیامرس

 … .دهدیم لیلقت یلکشِ یگتفاینیعت نیا هب ار رگید ياههویش اب يرادهیامرس
 و یبایشزرا يارب هکلب ،شفرصم شزرا رطاخهب هن ،درخیم ار راک هیامرس

 دلج ،یفاضا شزرا ياههیرظن( »…یفاضا شزرا شنیرفآ يارب ،دوخ ِییارفاشزرا

 )MEW 26.1, S. 452 ،لوا

 یجنایم و لکش	

 و درجم راک يهطبار ِیهرِگ و هدننکنییعت يهتکن میدش روآدای هک روطنامه

 رگیدکی اب اهناسنا یعامتجا يهطبارِ یگدشیجنایم يهلئسم ،مسیلایسوس اب شزرا

 ِتفایرد هار زا دیاب ار یگدشیجنایم نیا و ؛تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد

ِ یگتفاینیّعت ای )Formbestimmung( یلکش ِنیّعت سکرام هچنآ زا ینشور

 میراد دصق راکنیا يارب .دیمهف ،دمانیم )Formbestimmtheit( یلکش

 رد رابنیتسخن وا هک میهدرارق هدافتسا دروم ار سکرام زا ياهلوقم ای حالطصا

 رد و درب راکهب گروبماه 1867 پاچ رد لاتیپاک لوا ِشخب ِتساریو نیتسخن

 .درک رظنفرص نآِ ندربراکهب زا لاتیپاک ِيدعب ياهتساریو و رگید ياههتشون

 ِلصا .درک همجرت یسراف هب دحاو ِبیکرت کی رد ناوتیم یتخسهب ار حالطصا نیا

 :دسیونیم اجنآ رد سکرام .تسا Forminhalt ای Formgehalt نآ

 و هدام هب هقالع و هجوتِ ریثأتِ ریز رسارس ،نانادداصتقا هک تسین یتفگش ياج«

 ».دناهتفرگ هدیدان ار شزرا ِیبسن ِنایب )Formgehalt( تلاهِگ مرُف ،راک ِعوضوم

 .تسا »رکیپ« یتح ای »هراوق« ،»تخیر« ،»لکش« ِلداعم ییاهنت هب Form يهژاو

 .درک همجرت »اوتحم« ای »هدیجنگ« ناوتیم مه ار Inhalt و Gehalt ياههژاو

 ًالماک ییاهانعم رب تلالد اب دنتسه ییانشآ تالوقم و میهافم ییاهنت هب اهنیا
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 هب میقتسم روطهب ،Formgehaltِ ردان رایسب و یبیکرت حالطصا اما .راکشآ

 ،اوتحم و لکش ،نآ زا روظنم ینعی ؛درادن یطبر اوتحم و لکش	 نیب يهطبار

 ای »تساوتحم هک یلکش« ار نآ ناوتیم .تسین لکش ياوتحم ای اوتحم ِلکش	 ای

 .درک همجرت ،»تساهدرک رایتخا ار اوتحم ِهاگیاج و شقن هک یلکش«

 ياوتحم رانک رد اهزیچ »ِیقطنم ياوتحم« هب لگه ِدرکیور زا يوریپ هب حالطصا نیا

 حالطصا نیا سکرام ،دش هراشا هک روطنامه .تسا هدش هتفرگ راکهب ناش»يدام«

 دیدرتیب .مینادیمن ار شقیقد تلع ًاملسم و دربن راکهب يدعب ياهتساریو رد ار

 نیا لیالد زا یکی »شزرا لکش« يهلوقم ِییامنزاب ِنابز ِندشرتهدیچیپ و رتراوشد

 هب شناتسود داقتنا زا دعب سکرام هک ینامز هژیوهب ،تسا هدوب یشوپمشچ

 و دوب يرتهداس نابز يوجتسج رد ،شزرا ِلکش ِثحبم يهئارا يهویش یگدیچیپ

 ياهتساریو رد یلقتسم شیبامک يهراپ هب ثحبم نیا هک دش ثعاب وجتسج نیمه

 .دوش لیدبت »ییالاک ِیگراوتب« ِناونع ریز ،لاتیپاک يدعب

 نارگن شیپ لاس 150 سکرام رگا و تسا یشان اجک زا يراوشد نیا مینیبب

 هجو ود يهرابرد هچنآ اب .میشابن نآ نارگن زورما ام ،تسا هدوب نایبِ یگدیچیپ

 دیاب هک تسا دیفم يزیچ مه الاک ،تسین نآ رارکت هب زاین و مینادیم الاک ِيدوجو

 هب الاک یفرصم شزرا رانک رد هچنآ .تسا شزرا مه و دنک هدروآرب ار يزاین

 .شزرا ِلکش زج تسین يزیچ ،دوشیم رادیدپ نآ ياهلدابم شزرا يهباثم

 يهمه ،تسا شزرا ِلکش ياهلدابم شزرا هک هتکن نیمه لالدتسا و نایب ِحرط

 و تسا هدش نیجع نآ اب هک ییاهيزروزار يهمه ،دراد عوضوم نیا هک یتیمها

 يهزادنا هب ،يرادهیامرس دیلوت يهویش ِصِخشم و زیمم هجو ناونع هب نآ ِیگژیو

 فلتخم ياهلحهار لابندهب ور نیمه زا و تسا هدوب سکرام رسدرد يهیام یفاک

 تسخن شخب رد ار شزرا ِلکش و شزرا يهطبار ثحب .تسا هتشگ نآ ِنایب يارب

 هلوقم نآ زا ندرکرظنفرص ،نیاربانب و ،يراوشد .ماهدروآ تالاقم هلسلس نیا

 ِشزرا ینعی .تسا شزرا ِلکش ياهلدابم شزرا هک میتفگ .تسا يرگید ياج

 شزرا ِدوخ اما .تسا شزرا نآ ياوتحم و دراد ییاوتحم هک تسا یلکش ،ياهلدابم
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 ِراک …)gegenständliche FORM( ِینیع ِلکش شزرا« ؟تسیچ

 شیاوتحم و دراد ییاوتحم هک تسا یلکش شزرا ِدوخ نیاربانب ».تسا یعامتجا

ِ راک ِلکش« ِلکش ياهلدابم شزرا بیترت نیا هب .تسا درجم راک ،میدید هکنانچ

 ياوتحم کنیا ،شزرا ینعی ،تسا لکش ْدوخ هک يزیچ ینعی .تسا »یعامتجا

 ،تسا Formgehalt کی شزرا تلاح نیا رد .تسا هدش عقاو يرگید ِلکش

 زا هدافتسا ِحطس ود ای عون ود نیا هک یلالتخا و ماهبا .تسا یلکش ِياوتحم کی

 هچنآ دنچره ؛دید یبوخهب هسیردنورگ رد ناوتیم ار دننکیم داجیا لکش رییغت

 ِلوا ِتساریو رد وا هک تسا يدحاو ِعوضوم نامه دراد ار شنایب ِدصق سکرام

 هتفگ »ییالاک ِیگراوتب« شخب رد هژیوهب و يدعب ياهتساریو رد و لاتیپاک

 نایب ار شزراِ یعامتجا ِلکش ياهلدابم شزرا« :میناوخیم هسیردنورگ رد .تسا

 ».تسین شزرا ِيداصتقا ِلکش يور چیههب یفرصم شزرا هکیلاحرد ،دنکیم

 راک ِینیع ِلکش شزرا رگا هک تسا نیا رد هلمج نیا ِماهبا )758 ص ،اجنامه(

 ِلکش« ِیعامتجا ِلکش ياهلدابم ِشزرا قوفِ فیرعت هب انب و هاگنآ ،تسا یعامتجا

 سکرام ِتفرشیپ .ماگنهمه ییوگنامه و ماهبا .دش دهاوخ »یعامتجا راک ِینیع

 ار همدقم ،نایب يراوشد زا زیهرپ يارب هک تسا نیا لاتیپاک ِتسخن ِتساریو رد

 رد ام .دنک لح Formgehalt يهلوقم اب ار لضعم دشوکب و دراذگب هتفگان

 ،تینیع نیا دنچره .تسا یعامتجاِ راک ِ…ینیع ِلکش شزرا :مینکیم هفاضا اجنیا

 ناکامک اما ،راوحبش تسا یتینیع ،هتفایرکیپ یعازتنا يهباثم هب ای تسا هژیو یتینیع

 .دریگرارق يرگید ِلکش ياوتحم ،تاذهب مئاق و لقتسم یتینیع ناونع هب دناوتیم

 ِلوصحم ،ناسنا ِیعامتجا ِیگدنز ِدیلوتزاب و دیلوت زا ینیعم طیارش تحت ،نیاربانب

 شزرا ِموقم هک شايدام ياوتحم یکی ،دوشیم ینیع ياوتحم ود ِدجاو وا راک

 رادیدپ ياهلدابم ِشزرا ِلکش رد هک شایلکش ياوتحم يرگید و ،تسا یفرصم

 ،مود ياوتحم ؛یخیراتارف ای یخیراتریغ تسا ییاوتحم ،تسخن ياوتحم .دوشیم

 مود ياوتحم اهنت لیلد نیمههب .نیعم ًاخیرات و ًاعامتجا ،یخیرات تسا ییاوتحم
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 ياوتحم نیمه ِلیلدهب .دشاب »يداصتقا ِلکش« سکرام يهتفگهب دناوتیم هک تسا

 زا يدرفهب رصحنم ِيدوجو يهویش هب ار الاک هچنآ هک تسا شزرا ِیلکش

ِ یگتفاینیعت ای نآ ِیلکش ِنیعت ،دنکیم لدب ناسناِ یعامتجا راک يهدروآرف

 نیا ،اجنیا رد هدننکنییعت يهتکن .تسا نآ )Formbestimmtheit( ِیلکش

 روظنم ،مینکیم تبحص الاکِ یلکشِ یگتفاینیعت ای یلکش ِنیعت زا یتقو هک تسا

 تسا شزرا ِدوخ هب فطع رد هکلب ،تسین ياهلدابم ِشزرا يانعم رد شزرا ِلکش

 .تسا یعامتجا ِراک ِینیع ِلکش هک

 رگا اریز .درادن دوجو لکش عون ود نیا نایب و مهف رد ینادنچ يراوشد تقیقحرد

 ِینیع و رگید ِتیوه نیعم ِدیلوت يهویش کی رد ندوبشزرا هک دشاب نشور

 زج يزیچ یعامتجا ِتینیع نیا هک دشاب نشور رگا و تسا ناسنا ِراک يهدروآرف

 هاگنآ ،تسین دیلوت يهویش نیا رد اهناسنا ِیعامتجا يهطبار زا عازتناِ یبایرکیپ

 يرگید ِيرادیدپ ِلکش ِياوتحم دوخ ،تینیع نیا دشاب رارق رگا هک تسا یهیدب

 يهلدابم ِشزرا ای هطبار ِشزرا زج يرگید ِزیچ دناوتیمن لکش نآ ،دریگب رارق

 یلکش« :دسیونیم لاتیپاک تسخن تساریو نامه رد سکرام .دشاب راک يهدروآرف

 رابتعا یناسنا راک زا ییاههتخل يهباثم هب ،اهشزرا يهباثم هب اهنآ بلاق رد اهالاک هک

 لکش و راک یعامتجا لکش هجیتن رد .تسا ناشیعامتجا لکش نامه ،دنراد

 لکش« هک تسا یهیدب ».دنانامه و یکی يریباعت ،يریذپهلدابم لکش ای شزرا

 یکی »هلدابم شزرا« ای »شزرا ِلکش« اب ،»شزرا« اب تسا لداعم هک »راک یعامتجا

 ِيدوجو يهویش ،شزرا ای راک یعامتجا لکش هک اجنآ زا اما ،تسین نامه و

 ِناکما هک یلکش اهنت رد ،تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد راک يهدروآرف

 .دنانامه و یکی اهنآ ،انعم نیا رد .تسا هلدابم هب فوطعم ِشزرا ،دراد يرادیدپ

 لاثم کی رد ناوتب دیاش ار لکش زا حطس ود و عون ود ِيدننامه و توافت نیا

 .دوش نایب نارگید عالطا يارب تسا رارق يدادیور ربخ مینک ضرف .درک رتنشور

 ای يراتشون ،يراتفگ یلکش ،دنک باختنا ینیع یلکش تسا ریزگان ربخ نیا نایب

 ییاوآ ياههناشن زا تسا ینیعم بیکرت و هعومجم تروص رهرد هک یئامیا
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 ياهلمج رد ربخ نیا هک مینک ضرف مه زاب .ییارجا /یشیامن ای يرصب ،)یتوص(

 ریش« :دشاب نیا هلمج نآ و دوش نایب )یهافش( يراتفگ تروصهب و یسراف نابزهب

 ِربخ هک ییاوتحم نایب يارب یلکش ناونع هب یسراف نابز ياههناشن نیاربانب .»داتفا

 یلکش »داتفا ریش« ِيراتفگ يهلمج سپ .دناهدش باختنا ،تسا نیعم دادیور کی

 ،اوتحم و لکش نیا دوخ نیب يهژیو يهطبار اجنیا رد .اوتحم کی نایب يارب تسا

 .تسین ام رظن دروم ،دشاب تیمها زئاح دناوتیم رگید يایاوز زا و دوخ ياجهب هک

 رد تسا نکمم ،دراد یسراف نابز رد »ریش« ظفل هک ینوگانوگ ياهتلالد ًالثم(

 نایب لکش رگا ربخ نیمه هکیلاحرد ،دنک داجیا ماهبا رظن دروم ِعالطا لاقتنا

 ضرف کنیا )دوبن وربور يراوشد نیا اب ،دیزگیمرب ار يرگید نابز ًالثم ،يرگید

 ياوتحم و عوضوم ،تسا ییاوتحم نایب لکش دوخ هک »داتفا ریش« يهلمج هک مینک

 هلمج نیا يروتسد ِنامتخاس ِیسررب ناشفده هک دریگرارق رگید ییاهیسررب

 فرح یسراف نابزهب هک دشاب یتابور رازفامرن دیلوت يارب ییاوآ ياهيراذگهناشن و

 یسانشاوآ ای یتوص جاوما ،تسا ناسیونهمانرب هجوت دروم هچنآ اجنیا رد .دنزیم

 ای یلکش ياوتحم هکلب ،تسین هلمج نیا ِيدام ياوتحم رگید ترابع هب ای

 يارب یلکش دوخ هک ینیع یتیعقاو بیترت نیا هب .تسا نآ يروتسد ِنامتخاس

 يارب )Formgehalt( یلکش ییاوتحم دوخ کنیا ،دوب ییاوتحمِ یبایرکیپ

 دروم ِرازفامرن و »داتفا ریش« يهلمج نیاربانب .دش دهاوخ دیلوت هک تسا يرازفامرن

 يهویش عالطا کی نایب هکاجنآ زا اما .توافتم يهبترم ود رد دنالکش عون ود ،رظن

 زا بیکرت نیا هک هاگنآ ،درادن اههناشن زا ینیعم ياهبیکرت زج يرگید ِيدوجو

 زا یبیکرت مه رازفامرن ای همانرب ِدوخ ،تسا هدش عقاو يزیرهمانرب ياوتحم ،اههناشن

 ای رتيروص ياهویش ،نیعم دروم نیا رد ــ يرگید يهویشهب هک تساههناشن

 اب ياهطبار رگید ْفیلکوریه نیا .تسا هدش يراذگدک ای يدنبتروص ــ رتیعازتنا

 نینچ هک درک روصت يدراوم ناوتیم نامگیب و درادن ریش ِنداتفا ِدادیور ياوتحم

 هدوب ناشءادبم و ءاشنم هک ییاوتحم ِندرکناهنپ هب هنادماع یتح ییاهفیلکوریه

 .دنزادرپب ،تسا
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 یتسیلایسوس يهعماج

 ام هک یعامتجا دیلوتزاب و دیلوت زا ینیعم يهویش رد .یلصا عوضوم هب میدرگرب

 زا )تامدخ ینعی( یکیتارپ ای يدام ياههدروآرف میراذگیم يرادهیامرس ار شمان

 شراک يهدروآرف دناوتیمن هدننکدیلوت درف اما .دنوشیم دیلوت یعامتجا راک قیرط

 یجنایمیب دناوتیمن و دهد رارق )هعماج ینعی( رگید ِدارفا رایتخا رد یجنایمیب ار

 رارقرب ینامز اهنت هطبار نیا .دوش رادروخرب )هعماج ای( نارگید ِراک ياههدروآرف زا

 يهلدابم مانهب ینیعم شنک يارب ار رگیدکی ناگدننکدیلوت هک دوشیم

 ساسارب دیاب ریزگانهب هلدابم نیا اما .دننکیم تاقالم رگیدکی اب ناشياهلوصحم

 دوخ يهدولاش ار راک تالوصحم زا یتیوه دیاب نیناوق نیا و دریگب تروص ینیناوق

 نیا و تیوه نیا .دشاب يریگهزادنا لباق و ّیمک هکلب ،ینیع اهنت هن هک دنهدرارق

 هک اهناسنا ِیعامتجا راک ِینیع ِلکش زج دشاب يرگید زیچ دناوتیمن یجنایم

 ِریذپانییادج ِدازمه ،شزرا انامه ،ناشراکِ یعامتجاِ رهوگِ یگتفایرکیپ نوچمه

 يرادهیامرس دیلوت يهویش رد ،سکرام يهتفگهب .تسا هدش اهنآ راک يهدروآرف

 ناشراک رد صاخشاِ یعامتجاْ یجنایمیب يهطبار« رگیدکی اب اهناسنا يهطبار

 )87 ص ،اجنامه ،لوا دلج لاتیپاک( ».تسین

 یگدنز ِدیلوتزاب و دیلوت زا يرگید يهویش ِندمآدیدپ يارب ماگ نیتسخن ،نیاربانب

 یعامتجا ْیجنایم نودب ياهطبار رگیدکی اب اهناسنا يهطبار نآ رد هک یعامتجا

 ،تقیقح رد .دوش فذح یجنایم نیا هک تسا نیا ،مسیلایسوس انامه ،دشاب

 .دوش نیزگیاج يرگید ِیجنایم اب یجنایم نیا میئوگب هک تسا نیا قیقد و تسرد

 اب یجنایم نیا رگا اریز .تسا یبلس طرش و مزال طرش ،مدق نیتسخن اهنت نیا اما

 مکاح اهناسنا نیب تابسانم رب ار يرگید نیناوق هک دوش نیزگیاج يرگیدِ یجنایم

 .تسین مسیلایسوس زونه هزات ِدیلوت يهویش نیا ،تسا هنارگمتس ناکامک هک دنکیم

 ،دشاب هدش نیمأت زین یفاک و یباجیا ِطرش و دوشهتشادرب مود ِماگ هکیماگنه اهنت

 نآ ياج هکتسا نیا مود ِماگ .تفگ نخس یتسیلایسوس ياهعماج زا ناوتیم

 هچنآ نیاربانب .دریگب »اهناسنا يهنادازآ و هناهاگآ میمصت ای هدارا« ار یجنایم

 هدیمان یجنایم نآ ِفذح حماست هب زین سکرام دزن و یتسیسکرام تایبدا رد
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 هدارا هک ینامز اهنت و تسا هزات ِیجنایم نیا اب شنتخاس نیزگیاج عقاورد ،دوشیم

 یعامتجا ِیگدنز میظنت يهدولاش ناونع هب اهناسنا يهنادازآ و هناهاگآ میمصت و

 ،تسا دازآ ياوه رد سفنت نوچمه ییوگ هک تسا هدش لیدبت یتهادب نانچ هب

 هب ام رارصا و دیکأت .تفگ نخس نآ فذح زا يراعتسا يوحنهب ناوتیم

 ِنیعت ود نیا رب رتشیب لمأت يارب نآ ِندشنفذح و یجنایم نیاِ ندشنیزگیاج

 و ییایؤر ای هنابلطتلادع ای یقالخا یتافص ،اهنیا .تسا »هنادازآ و هناهاگآ«

 مسیلایسوسِ یباجیا و یفاک طرش ِریذپانبانتجا ياهمسیناکم اهنیا .دنتسین ینامرآ

 ماظن هب دناوتیم یجنایم نیا ،يدازآ نودب .دنتسه نآ ِيراتخاس رصانع و

 ياج دناوتیم یجنایم نیا ،هناداقن ِیهاگآ نودب و دربب هار يرگید ِرگبوکرس

 .دهدب يرگید ِيژولوئدیا هب ار دوخ

 »مسیلایسوس« تسا زاجم هچنآ ِتیهام هب »هناهاگآ و هنادازآ« ياهنیعت بیترت نیا هب

 ققحت يارب هک ییاهداهن و یعامتجاِ یباینامزاس ياهلکش .دنراد قلعت ،دوشهدیمان

 ریگارف ششوپ و ،وسکی زا ،دنراد ترورض و دنابسانم دازآ يهدارا لامعِا

 ياههفلؤم ،رگید يوس زا ،دریگرارق يدازآ نیا ياکتا يهطقن دیاب هک يایهاگآ

 تساهنآ اب يراگزاس رد اهنت و دنتسه ياهعماج نینچ »ِیسایس« ِنامتخاس ِنیداینب

 ار »يداصتقا« حالطصاب ِتابسانم میظنت ِراک دناوتیم يراکوزاس ای »نوناق« هک

 یتسیلایسوس يهعماج هک تسا مود ِیباجیا ِماگ هکاجنآ زا ،نیاربانب .دریگب هدهعهب

 و »يداصتقا« راکوزاس ِنیب يهطبار ،دنکیم فیرعت یفاک ِطرش يهباثم هب ار

 .تسین ادج هعماج نیا تیوه زا »یسایس« نامتخاس

 میظنت يارب ییاوژروب يهعماج وضع رایتخا و تسد رد يرازبا ،»شزرا«ِ یجنایم

 نوناق« و »شزرا« ِیجنایم هکلب ،تسین هعماج رگید ياهداهن و اضعا اب شاهطبار

 مئاق ،ینیع يراکوزاس نوچمه ییاوژروب يهعماج وضع ِیهاگآ رد »شزرا

 ِمیظنت يهفیظو یئرمان یتسد نوچمه هک دوشیم رادیدپ »یعیبط« و شیوخهب

 .دراد هدهعرب ار یناسنا ِیگدنز ِیعامتجا طباور يهمه

 هزادنا دنکیم ادا هعماج رد سکره هک ار یمهس اهنت هن راک ِلوصحمِ نتشادشزرا

 ِلباقریغ ِطیارش ،هدروآرف ره ِشزرا ِرادقم قیقد ِيریگهزادنا اب هکلب ،دریگیم
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 نیمأت و دیلوت ِنوگانوگ ياههزوح رد »یناسنا« و یعیبط عبانم ِعیزوت ِیشوپمشچ

 ِتشرس هب اکتا اب هک تسا شزرا ِنوناق .دزاسیم نکمم ًاساسا ار هعماج ياهزاین

 يهنالداع طیارش ،دوخ يداصتقا عفانم ِيریگیپ يارب شا»ییالقع« ِشنک رد رشب

 هنوگچ شزرا نوناق نودب .دنکیم مهارف ار هعماج ياههدروآرف زا يربمهس

 يهمه زا هک یسک اب دراد يرتشیب يهبرجت و تراهم و شناد هکنآ نیب ناوتیم

 و دادعتسا هک یسک نیب ناوتیم روطچ ؟تشاذگ قرف ،دراد يرتمک يهرهب اهنیا

 »لغش« اهدص داجیا و قفوم و هزات يراک و بسک ِنتخادناهار ِییاشوک و راکتبا

 ياهنالداع مهس و تشاذگ قرف لبنت ای دادعتسامک دارفا اب ،دراد ار نارگید يارب

 هب ،دشاب توافتم رایسب دیاب ،رشب ترطف رب انب و یمیلس لقع ره رب انب هک ار

 عجرم نیرتالاب ناونع هب »شزرا نوناق« و شزرا یجنایم نودب ؟داد ناشبحاص

 ًاساسا ،یناسنا يهعماج ِیعامتجا و يدام تایح نیاربانب و ،يداصتقا ِیگدنز میظنت

 لباق ًاساسا ینوناق نینچ نادقف هکاجنآ زا ،نیاربانب ؟تسا نکمم هنوگچ یگدنز

 دیلوت يارب راوتسا ِتابسانم ِندرکيرپس ِهار ِزرابم ای ،یعدم هکیسک ،تسین روصت

 میظنت ،نوناق نیا نودب ،یجنایم نیا نودب هک دهد ناشن دیاب ،تسا هنارادهیامرس

 .دوب دهاوخ راوتسا يرگید يانبم و هدولاش هچ رب ناسناِ یعامتجاِ یگدنز

 دیلوت يهویش زا یسایس داصتقا هک تسا يریوصت ،دمآ الاب زارف رد هچنآ يهمه

 ییاوژروب يهعماج هب یسایس داصتقا رظنم زا هاگن نیا .دهدیم هئارا يرادهیامرس

 .تسا

 ِیخیراتارف ِتلصخ ار شزرا رگا هکتسا نیا ام يروحم ياعدا و يدیلک يهتکن

 رد شزرا یجنایم هاگیاج و شقن ار تمیزع يهطقن و مینک یقلت راک ِلوصحم

 ياههشیر میناوتیم هن ،میهدرارق ناسنا ِیعامتجا و يداصتقا یگدنز میظنت

 مینک كرد ار لیدب ِیجنایم و شزرا ِلیدب ِياهراکوزاس رب رظان ِشسرپ ِتیعورشم

 رد ناکامک هک میبای ییاهر یخساپ نتفای يارب ندز اپ و تسد زا میناوتیم هن و

 ،ییالاک ِیگراوتب .تسا راتفرگ شسرپِ حرط یخیرات قفا ياهزرمِ نادنز

 زا عازتناِ یگتفایرکیپ ؛تسین ییاوژروب يهعماج هب هدشلیمحت يايژولوئدیا

 رد هک یشسرپ .تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش ِتیهام هک تسا یعامتجا یطباور
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 يدرف يوس زا هچ ــ ،دوشیم حرط ییالاک ِیگراوتب ِسفنت و یگدنز ياضف

 ًاموزل ــ رادهیامرس هچ و دشاب رگراک هچ ،هتخیهرف يداتسا هچ ،دشاب داوسیب

 تشپ ار شسرپ نیا ِکیژولوئدیا ِتیهام هچنآ .تسین هناراکبیرف	 ْهنادماع

 شرگن ِیباجیا ِمازتلا و مازلا ،دنکیم ناهنپ یملع ای ینامتفگ ِیعقاو ياهباقن

 .تسا يرادهیامرس ِدیلوت ِتابسانم هب یسایس ِداصتقا

 هن و دنکیم راکنا ار شسرپ نیا تیعورشم هن یسایس داصتقا دقن رظنم زا هاگن

 رظنم زا هاگن ،سکعرب .دنک یلاخ هناش نآ هب نتفگخساپ يارب شالت زا تسا زاجم

 ،نآ ياهءاشنم و اههشیر و تیعورشم نیا ِنییبت و فیصوت اب یسایس داصتقا دقن

 داصتقا دقن .دزاسیم نکمم ار یخیرات قفا زا رتهدنورارف یخساپ ناکما ًاساسا

 ینیعم ِیخیرات و یعامتجا تابسانم مادک هک دنکیم تمیزع هطقن نیا زا یسایس

 ِینیع ِتیوه راک نیا لوصحم يارب یناسنا راک ِیعامتجا ِتشرس هک دنوشیم ثعاب

 یعامتجا یگدنز ِمیظنت ِراهم دوخ يهبونهب هک ،شزرا انامه ،دروآ دیدپ یفعاضم

 نکمم يرگید ِیعامتجا تابسانم ایآ هک تسا نیا شسرپ .دریگ تسدهب ار ناسنا

 ییاههنومن هب هکنآ زا شیپ ؟دنشاب هتشادن يدمآیپ نینچ هک دوب دنهاوخ ای دناهدوب

 کی رد ار نآ هب خساپ ناکما و شسرپ حرط ياضف ،میزادرپب یناسنا یگدنز زا

 شزرا تیهام و تیعقاو ِندرکسوملم يارب هاگ سکرام .مینک رتسوملم لاثم

 ناشن لیثمت نیا اب تسا هدیشوک وا .تسا هدرک هدافتسا ءایشاِ نزو لاثم زا اهالاک

 ای تلصخ هکلب ،تسین اهنآِ نیب ِتبسن زا یشان ءایشا نزو هک هنوگنامه هک دهد

 نییعت ار اهتبسن نیمه هک ،دنراد هبذاج يورین يهطساوهب هک تسا یتیصاخ

 ،تسین رگیدکی اب اهنآ ياهلدابم ِتبسن زا یشان زین ءایشا ِشزرا )رادقم( ،دنکیم

 ياههدروآرف هک هاگنآ .شزرا ِمانهب تسا یتیصاخ و تلصخِ يرادیدپ ِلکش هکلب

 ،دنوشیم رادروخرب ناشیفرصم شزرا رب فعاضم یتیوه زا ،دنتسه الاک ناسنا

 يهدننکنییعت ،دنراد »شزرا« زا اههدروآرف نیا زا کیره هک یمهس و شزرا مانهب

 هک تفگ ناوتیم ءایشا ِنزو ِلیثمت زا هدافتسا اب .تسا رگیدکی اب ناشهلدابم تبسن

 مسج هب تبسن یمسج ؛دنتوافتم رگیدکی اب نزو ظاحلهب ءایشا هک تسا یهیدب
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 رگید ناکم هب یناکم زا ار یمسج دشاب رارق رگا .تسا رتکبس ای رتنیگنس رگید

 زاین یفلتخم ياهورین هب ،دشاب کبس ای نیگنس ردقچ هکنیا هب هتسب ،مینک لقتنم

 ِبسا دنچ ای دنشکیم ار ياهبارا هک دشاب یعقاو ِبسا راهچ ورین نیا هچ ؛میراد

 دناوتیم مه هلاسود یکدوک ،تسا هداتفا هچغاب نیمز يور هک ار یگربلگ !راخب

 و رکف هب تسا هداتفا نیمز رب هک دنمونت یتخرد يهنت ندرکدنلب ؛دنک دنلب نیمز زا

 دنمزاین نیشام کی رد ورین نیا ِندمآمهارف ای ناسنا نیدنچ يوزاب روز و تراهم

 هک دوش رکنم و دنراد نوگانوگ ياهنزو ءایشا دریذپن هک یسک نیاربانب .تسا

 زاین یتوافتم ياهورین هب مدنگ زا يراورخ يهموک ای هاک ِرپ کی ِندرکاجباج

 دنناوتیم ءایشا هنوگچ دسرپیم هک یشسرپ نیاربانب .دایش ای تسا هلبا ای ،دنراد

 .عورشم تسا یشسرپ ،دنشاب هتشادن نزو

 یندشانادج و ریذپانراکنا تلصخ و ءایشا نزو ام هچنآ مینادب رگا )تسخن ،کنیا

 يهطبار ای( نیمز يهبذاج يهزوح رد ناشندشعقاو زا ترابع میمانیم اهنآ زا

 مینک روصت میناوتب رگا )مود و ،تس )اهنآ مرج زا رتگرزب رایسب یمرج اب ناشمرج

 دنتسه یتلصخ نآ دقاف ،درادن دوجو هبذاج نیا هک ییاضف رد تسا نکمم ءایشا

 کی ِندرکاجباج هک دوبدهاوخن روآتریح ناميارب هاگنآ ،میمانیم نزو ام هک

 نکمم یکدوک رگنلت اب اسب ،ینهآ گرزب يهسفق کی ای يذغاک ِکچوک گرب

 رگا ،دنک دشر غلاب یناسنا هب و دوش هداز اضف نامه رد كدوک نیا رگا و دشاب

 دهاوخن نآ زا يروصت زگره ،دشاب هدینشن ار نزو مان شناگدننکتیبرت زا زگره

 .درکدهاوخ تریح ءایشا ِنتشاد»نزو« يهباثم هب يزیچ زا ،سکعرب ؛تشاد

 ار ناسنا راک تالوصحمِ یجنسشزرا شقن زیچ هچ دنادب دهاوخیم هک یشسرپ

 حرط یسایس داصتقا يهبذاج ياضف رد هکتسا یشسرپ ،تفرگدهاوخ هدهعهب

 یخساپ مه و دنک نییبت ار شسرپ نیا ِتیعورشم مه دهاوخب هک یخساپ ؛دوشیم

 و دوش جراخ یسایس داصتقا يهبذاج يهزوح زا دیاب ،دشاب هتشاد نآ يارب روخرد

 ِتیصاخ ءایشا هب هک دزادرپب ییاضف ِكرت ِناکما و دقن هب یسایس داصتقا دقن رظنم زا

 .دهدیم نتشادشزرا
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 ِّیمک ِيدوجو ِهوجو زا یکی نزو .دراد مه رگید يهدیاف کی ءایشا ِنزو لیثمت

 ،نزو ؛تسا نکمم نیعم يرادقم رد هراومه شایتسه يهویش نیاربانب ،تسا ءایشا

ِ ّیمک يدوجو هجو زین شزرا ،سایق نیمههب .تسا نزو ینیعم رادقم هشیمه

 يهویش نیاربانب .تسا يرادهیامرس دیلوت يهویش رد راک ِلوصحم يهدروآرف

 .تسا شزرا ینیعم رادقم هشیمه ،شزرا ؛تسا نکمم نیعم يرادقم رد شایتسه

 و شزرا رادقم حالطصاِ یمئاد ِدربراک زا سکرامِ ندرکرظنفرص ور نیمه زا

 ،)تسا شزرا رادقم روظنم هک ییاجنآ یتح( »شزرا« يهژاو هب ندرکتعانق

 يهویش هک تسور نیا زا هکلب ،تسین حماست ای يراگنالهس زا یشان هشیمه و ًاموزل

 نزو ِمهف ،لاحنیا اب .تسا شزرا زا نیعم يرادقم رد هراومه ،شزرا ِیتسه

 هب لوکوم ،شزرا ِتیهام تخانش هکنیا امک ،تسین نیعم ینزو ِمهف هب لوکوم

 روصت ار یطیارش ناوتب رگا هک دهدیم ناشن لیثمت نیمه اما .تسین نآ ِنیعم رادقم

 نیاِ يریگهزادنا ِموهفم مه هاگنآ ،دنتسه نزو مانهب یتلصخ دقاف ءایشا هک درک

 .دنباییم يرگید يانعم ای دنوشیم دئاز يریگهزادنا نیا يهجنس ای رایعم مه و نزو

 ِتسخن ِدلج ِتسخن شخب رد ییالاک ِیگراوتب روهشم يهعطق رد سکرام

 شیاضعا كرتشم راک اب هک میریگبرظنرد ار یناقهد يراوناخ دسیونیم لاتیپاک

 يرگید فلتخم ياهراک ،عرز و تشک ِراک رب هوالع نآ رد و دنکیم یگدنز

 نیا رد .دنوشیم ماجنا زین هریغ و یطایخ ،يزودشفک ،یگدنفاب ،یگدنسیر دننام

 ییاهشقن دوخ یعیبط لکش رد« اهراک نیا يهمه یعامتجا یگدنز زا دحاو

 ،تسا هتفرگ لکش »هداوناخ رد راک يوردوخ و وپدوخ میسقت« اریز ،دنا»یعامتجا

 اریز ،دنریگیمنرارق مه يور رد ور الاک يهباثم هب اهراک نیا تالوصحم اما

 ِراک يورین ياهناگرا يهباثم هب اهنت دوخ ِتشرس هب انب راک ِيدرف ياهورین«

 زا سپ هلصافالب )92 ص ،اجنامه ،لوا دلج لاتیپاک( ».دننکیم رثا هعماج ِكرتشم

 و دهنیم شیپ ار شرظن دروم يهدنیآ يهعماج حرط سکرام هکتسا لاثم نیا

 یعمج دیلوت رازبا اب هک میروآرد روصت هب ار دازآ ياهناسنا زا ینمجنا« :دسیونیم
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 يهلزنم هب هناهاگآدوخ ار ناشناوارف ِيدرف ياهورین و دننکیم راک یکارتشا و

 )اجنامه( ».دننکیم فرص یعامتجا يورین

 نآ رد هک تسا یتابسانم ِندشرارقرب یتسیلایسوس يهعماج يوسهب ماگ نیتسخن

 .دهدب تسد زا ار ،شزرا انامه ،شايوناث ِفعاضم ِتیوه ،یناسنا راک يهدروآرف

 زا .دنوشیمن هلدابم رگیدکی اب یناسنا ِراک ِتالوصحم یتسیلایسوس يهعماج رد

 هب دناوتیمن ناشندش تسدهب تسد ،دنتسین شزرا ،راک ِتالوصحم هکاجنآ

 زین هعماج نیا رد نامگیب ،لاحنیا اب .دریگب تروص اهزرامه يهلدابم ِیجنایم

 ِنوگانوگ ياههورگ ِنوگانوگ تالوصحم و دراد دوجو راک ِمیسقت نیرتهدرتسگ

 يهتکن .دریگبرارق اههورگ يهمه ياضعا رایتخارد بوانت هب دیاب اهناسنا

 ِتابسانم ِمیظنت ياهزات رایعم تسین رارق .تسا عیزوت نیا راکوزاس هدننکنییعت

 ،تمیزع يهطقن .دریگب هدهعرب ار يرادهیامرس ِياجرباپ ناکامک و هنهک دیلوت

 دیکأت نآ رب اتوگ يهمانرب دقن رد و هسیردنورگ رد سکرام هک هنوگنامه

 رد عیزوت يهویش تسین رارق :تسا هتفایرییغت و نیون ِدیلوت يهویش ،تساهدرک

 تروص ربارب ياهشزرا يهلدابم ِیجنایم هب هک هنارادهیامرس ِدیلوت تابسانم

 ياهویش رد .دوش نیزگیاج تابسانم نیمه يارب يرگید ِعیزوت يهویش اب ،دریگیم

 ،میمانیم یتسیلایسوس ار نآ ام هک هعماج زا یعون يارب دیلوتزاب و دیلوت زا

 اب .دنوشیمن هلدابم رگیدکی اب شزرا يهباثم هب و دنتسین شزرا راک ياههدروآرف

 نیا و ناسنا ِیگدنز ِخیرات رد اهینوگرگد نیرتمیظع و نیرتفرژ نیا ،لاحنیا

 ادرف هب زورما زا دناوتیمن ،يرشب ِیگدنز ِخیراتشیپ ِندرکيرپس رد ماگ نیتسخن

 تابسانم يهدنزادنارب هک یمیظعِ یعامتجا بالقنا هک تسا تسرد .دوش هتشادرب

 هر هبش کی دناوتیم ،تسا یتسیلایسوس يهعماج يهدننکرارقرب و هنارادهیامرس

 ياهعماج دیاب ار ینوگرگد نیا اما ،درادرب نرق ِيادنلب هب ییاهماگ و دیوپب هلاسدص

 هدوب ریسا هنارادهیامرس ِتابسانم ِدوپورات رد اهنرق اسب و اهههد هک دنارذگب رس زا

 ياههدنامسپ و اهيژولوئدیا يهمه و ییالاک ِیگراوتب اب شایگدنز و تسا

 ِگنهرف و نابز و فرع و يوخ و قلخِ قامعا رد هدشنیشنهت ،يرادهیامرساشیپ

 .تسا هدش يدنبلصفم ،یگدنز
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 و هنارایمه ِرایتخا رب ینتبم ياهعماج بوچراچ« رد یناسنا ِتسیز زا هزات ياهویش

 دیلوت زا ياهویش رب )اتوگ يهمانرب دقن ؛سکرام( »دیلوت رازبا رب یناگمه ِكارتشا

 اب .تسا رظانتم عیزوت زا يرگید و هزات يهویش اب هک تسا راوتسا دیلوتزاب و

 رب زونه هزات يهعماج هک ینامز هژیوهب ،عیزوت زا هزات يهویش نیا ،لاحنیا

 ساسارب هک دراد زاین يرایعم هب ،تسا هتفاین »شیوپ و شیور شیوخ يهدولاش«

 ؛دنریگب رایتخارد ار یعامتجا ِلوصحم ِلک زا یمهس دنناوتب هعماج ياضعا )1 ،نآ

 ییاههدروآرف ِدیلوت نوگانوگ ياههخاش هب یناسنا ِناوت و یعیبط عبانم ِصیصخت )2

 نیا ،رگید ترابع هب .دوش میظنت ،دننکیم هدروآرب ار هعماج ياهناسنا زاین هک

 ِيونعم و يدام ِیگدنز ِنیمأت يارب یفرصمِ تاناکما عیزوت ِناکما دیاب اهنت هن رایعم

 ناکما دیاب هکلب ،دروآ مهارف ــ رامثتسا و متس زا يرب ياهویش هب مهنآ ــ ار ناسنا

 رتهدرتسگ هرامه يداعبا رد مهنآ ،یعامتجا یگدنز ِدیلوتزاب يارب یقیقد یبایزرا

 ِدراوم اب ییورایور يارب ار هعماج ِيرورض ياهزادناسپ ،نیا رب ِنوزفا و دشاب

 .دنک نیمأت یعیبط ِرارطضا

 اناوت ِدرف ره هک دشاب يراک رادقم دناوتیم ناکامک يرایعم نینچ هک تسا یهیدب

 و دهدیم ماجنا یعامتجا راک ِلک رد شمهس يادا يهباثم هب هعماج رد راک هب

 ِيونعم و يدام ياهزاین يهدنروآرب ِتالوصحم ِدیلوت يارب هک دشاب يراک رادقم

 هب راک رادقم زا زین هعماج نیا رد و اجنیا رد ام هکنیا اب .دنراد ترورض هعماج

 يوهام و نیداینبِ زیامت ود ،میئوگیم نخس عبانم ِصیصخت و يربمهس رایعم يهباثم

 یتسیلایسوس يهعماج هب یکدنا دراوم رد شراثآ رد سکرام دنچره .دراد دوجو

 وا ِدزن ،ام رظن ِدروم ِتسخنِ زیامت ،زین كدنا ِدراوم نیمه رد اما ،تسا هتخادرپ

 ای ،سکرام هاگدید ِلیوأت رد دیاب ار مودِ زیامت اما .دراد یفاک تیعطاق و تحارص

 ياههیرظن يهمه زا يریگهرهب اب و شزرا يهیرظن ِیشیدنازاب اب ،رتقیقد ترابع هب

 حیقنت و قیقدت هار رد و تخانشرب ــ یتسیسکرام و یسکرام اهنت هن ــ شخبییاهر

 .درک شالت نآ

 نیب ي»هلدابم« رد ،میدید طایخ و ناقهد لاثم رد هک هنوگنامه :تسخن زیامت

 ،دزادرپیم لوپ وا هب طایخ ِراک يازِا رد ناقهد هکینامز یتح ،طایخ و ناقهد
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 ترورض یتح هکنیا .دنوشیم »هلدابم« رگیدکی اب یفرصم شزرا ود ای راک عون ود

 زرامه ،دنوشیم »هلدابم« رگیدکی اب هک يراک رادقم ودنیا دشاب هتشاد

)äquivalent(، تسین نیا رب لاد ،دنشاب »ربارب ياهشزرا« حالطصاب ياراد ای 

 ار هتکن نیا .دنراد ياهلدابم شزرا ای دناشزرا هدشتسدهب تسد ِتالوصحم هک

 رد« :دنکیم نایب يزیگناتفگش ِینیبفرژ اب و تحارص اب هسیردنورگ رد سکرام

 تسد ای هضواعم هراومه ،یجنایمیب ِفرصم يارب یتمدخ ای راک و لوپ يهلدابم

 ،وس ودره رد هکنیا اما ،دریگیم تروص یعقاو )Austausch( یندشتسدهب

 یمسا/يروص يهبذاج اهنت ،دنوشیم هضواعم مه اب راک يریداقم

)formelles Interesse( ياهلکش ِنتفرگهزادنا ای ندیجنس يارب ،دراد 

 رب تسا رظان اهنت هبذاج ای هقالع نیا .رگیدکی اب هسیاقم رد راکِ يدنمدوس هژیو

 تادیکأت يهمه ؛381 ص ،اجنامه ،هسیردنورگ( ».نآ ياوتحم هن ،هضواعم ِلکش

 تالوصحم زین اجنیا رد هک تسا تسرد نیاربانب )تسا سکرام زا اههژاو يور

 رد ار شراک ِيدنمدوس ِلوصحم هعماج وضع کی و دنوشیم تسدهب تسد راک

 دنمزاین نآ هب هک ار يرگید راکِ يدنمدوس ِلوصحم و دراذگیم هعماج رایتخا

 ،تسا شنک نیا ِلکش اهنت ،ندشتسدهب تسد ِسفن اما ،دروآیم تسدهب ،تسا

 دیلوت يهویش نیب ام رظن دروم زیامت هکتسا سکرام ِيدعب يهلمج .شیاوتحم هن

 ،یشیدنافرژ و تحارص اب ار یتسیلایسوس دیلوت يهویش و يرادهیامرس

 ياهدنریگهزادنا ،شزرا ،راک يازِا رد هیامرس يهضواعم رد« :دنکیم يدنبتروص

 ».تسا هضواعم ِدوخ ِياوتحم هکلب ،تسین یفرصم شزرا ود يهضواعم يارب

 دیلوت يهویش رد هچنآ ،انامه )سکرام زا تادیکأت يهمه مه زاب ،اجنامه(

 يهعماج رد هک يراکوزاس و دنیاهشزرا ِدوخ ،دوشیم هلدابم يرادهیامرس

 ار یعامتجا یشنک ینعی ــ ار یفرصم ياهشزراِ ندشتسدهب تسد یتسیلایسوس

 یتح ای دنکیم میظنت ــ تسا دننامه هنارادهیامرس يهلدابم هب لکش ظاحلهب هک

 .تسین اهشزرا يهلدابم رب رظان ،دجنسیم ار ناشي»زرامه«
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 ياهراک ِنوگانوگ ياهيدنمدوس زا عازتنا اب یعازتنا ای درجم راک :مود زیامت

 و ّیمک و ینیع هک دشخبیم فعاضم یتیوه راک ِلوصحم هب نوگانوگ

 ِنامز ساسارب ًارصحنم و ًافرص ،ار نآ رادقم ناوتب هک يوحنهب ،تسا ریذپشجنس

 رد هک يرایعم .شزراِ رادقم و شزرا :تفرگ هزادنا ،راک ِماجنا ِلوط ینعی ،راک

 ًامئاد يرایعم ًاتیهام دیاب ،دریگب هزادنا ار راک ریداقم تسارارق یتسیلایسوس يهعماج

 ياهتیفیک ِندنادرگزاب ياتسار رد دشاب هدنورشیپ و هدنوشلوحتم

 انبم ار راک ِماجنا ِلوط ای راک ِنامز زین رایعم نیا هک تسا تسرد .هدشعازتنا

 زا شیب ًالوا ،راک ِلوصحم و راک ِتیفیک رب نوزفازور ياکتا اب اما ،دهدیمرارق

 شرادقمِ یبایزرا رد ار راکِ يرکف و یمسجِ يراوشد و جرا و تیمها شیپ

 ِدراو ار راک ِلوصحم ِترورض و تیمها و تیفیک ًایناث و دریگیمرظنرد

 ،عبانم ِصیصخت يهویش و راک رادقم ِیبایزرا رد .دنکیم دوخ ياهیبایزرا

 هک هنوگنامه ،درادن دوجو یلالد هب هعماجِ راک يورین صاصتخا هب یترورض

 و يدرف لتق ياهحالس »نیرتآراک« و »نیرتهب« دیلوت يارب یترورض نیرتکچوک

 لامعِا ياههویش نیرتهنوگرامیب ِشزومآ ای ،تعیبط تراغ و یناریو يارب ای ،یعمج

 دوجو »یلم« ِییوجهطلس و يداژن و یسنج ضیعبت ،نارگید و دوخهب ،جنر و متس

 ِرادقم ِيریگهزادنا رد یفیک ِلماوع يهظحالم هب سکرام هکینامز دیاش .درادن

 هزاجا وا نوچمه يردان يهغبان هب یتح هنامز ِشناد ِتفرشیپ ،درکیم رکف راک

 ياهیگژیو ای دیوگب نخس اهتیفیک ِ»يریگهزادنا« زا تحارص اب دادیمن

 و یهاگآ اب اما ،دنک دوخ يهبساحم ِدراو ار راک ِلوصحم و راک ِصخشم

 يهویش« و دوب هاگآ رایعم نیا يهنوگدنیآرف ِتشرس رب شریظنمک ِینیبنشور

 يهژیو يهویش رییغت« اب تسنادیم رظانتم ار عبانم صیصخت و اههدروآرف »عیزوت

 ِیخیرات يانغ و دشر حطس« اب و »یعامتجا دیلوت ]مسیناگرا ای[ راکوزاس

 ياههچیرد ،زورما ِشناد )93 ص ،اجنامه ،لوا دلج ،لاتیپاک( ».ناگدننکدیلوت

 لماوع ِندشرتنیگنس هچره دنیآرف .تسا هدوشگ يزادنامشچ نینچ هب یگرزب

 ِرادقم ِیبایزرا و شجنس رایعم رد راک ِماجنا ِفرِص ِنامز ِیّمک لماع هب تبسن یفیک
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 هتفای شیوپ و شیور شیوخ ياههدولاش رب« یتسینومک يهعماج هک هاگنآ ،راک

 ِنیون يهویش نیا ِتایح هب دناوتیم هک هزادنا نامه سکره هکینامز ،»تسا

 ِموهفم هکینامز ،دربیم هرهب نآ زا ،دراد زاین هزادنا ره و دناسریم يرای یگدنز

 ياهنارود زا تسدرود ياهرطاخ هب ّیمک ِلماع ،دوشیم گنریب يربمهس و مهس

 .دوشیم لدب ناسناِ خیراتاشیپِ یگدنز

 اتوگ يهمانرب دقن

 راک يهرابرد ،شزرا يهیرظن ِیشیدنازاب ياهراتشون هلسلس بوچراچ رد هچنآ

 .تسا هدش هتشون اجنیا ات ساسارد ،دشیم هتشون دیاب ،مسیلایسوس و شزرا ،درجم

 ِدقن هب مینکیم یهاگن نایاپ رد ،هتکن ود ِندرک هتسجرب و نشور يارب و لاحنیا اب

 نیتسخن راشتنا زا سپ لاس 8 دودح سکرام هک ار هاتوک ِنتم نیا .اتوگ يهمانرب

 نیرخآ رب هکتسا راظتنا لباق نیاربانب و تسا هتشون 1867 رد لاتیپاک دلج

 راوتسا یتسیلایسوس يهعماج زادنامشچ و شزرا يهیرظن يهرابرد وا ياهتفایرد

 ود نیمه رد ًاقیقد ،يرایسب تارجاشم و اهثحب ِعوجر يهطقن و عوضوم ،دشاب

 نتم نیا هب دانتسا اب هک ییاعدا نیرتمهم و نیتسخن .تسه زونه و تسا هدوب دروم

 راکِ تالوصحم ِندوبشزرا هب وا ِيدنبیاپ ،دوشیم هداد تبسن سکرام ِهاگدید هب

 رد مکتسد ،»شزرا نوناق« يهدننکمیظنت شقن و یتسیلایسوس يهعماج رد

 ،شزرا« ناونع ریز یتشاددای رد نیا زا شیپ .تسا هعماج نیا رد اه»الاک« يهلدابم

 ياکتا يهطقن هک ماهداد ناشن تایئزج رد و لیصفت هب »يروادشیپ و مسیلایسوس

 ات« :هک تس اتوگ يهمانرب دقن رد سکرام يهلمج نیا ،اهلالدتسا نیا يهمه

 اراکشآ زین اجنیا ،تس)Gleichwertiger( اهزرامه يهلدابم ،هلدابم هکاجنآ

 اهدرواتفگ يهمه( ».دنکیم میظنت ار اهالاک يهلدابم هک تسا مکاح یلصا نامه

 اهنت تفایرد نیا و )MEW Vol. 19 ،20 ات 19 تاحفص زا ،اتوگ يهمانرب دقن زا

 نیا لیوأت و همجرت رب يروادشیپ نیاِ رثا و ،شزرا زا یخیراتارف یتفایرد زا یشان

 رد سکرام هک مینکرارکت تسا یفاک اجنیا رد .تسا سکرام ِنتم ِلک و هلمج

 ینتبم ياهعماج بوچراچ رد« :هکتسا هتشون لماک ِحوضو و تحارص اب نتم نیا
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 اب ار ناشتالوصحم ،نیدلوم ،دیلوت رازبا رب یناگمه ِكارتشا و هنارایمه رایتخا رب

 يهباثم هب تالوصحم رد فورصم ِراک نینچمه ؛دننکیمن هلدابم رگیدکی

 هک )sachlich( ]يدام ای[ ینیع یتلصخ يهباثم هب ینعی ،تالوصحم نیا ِشزرا

 اب لباقت رد ،کنیا اریز ،دوشیمن رادیدپ ،دنشابرادروخرب نآ زا تالوصحم

 ِهار[ ندزرود اب ای ههاریب زا رگید هن يدرف ياهندرکراک ،يرادهیامرس يهعماج

 لدتسم و حرطم هتشون نیمه رد رتشیپ هک يایجنایم هب لسوت نودب ینعی ،یلصا

 ».دنریگیم تروص راک ِلک يهدنزاس ءازجا يهباثم هب ،یجنایمیب هکلب ،]دش

 يهلدابم رب مکاح لصا هب فوطعم يهلمج يهمادا رد سکرام ،نیا رب ِنوزفا

 و »دناهدرک رییغت لکش و اوتحم« ،هزات يهعماج نیا رد هک دنکیم دیکأت ،اهزرامه

 روظنم هک دش یعدم ناوتیم ،نآِ حیرص ياههرازگ رگید و نتم ِلک رابتعا هب

 رگید هن راک لوصحم اریز ،تسا راک ِلوصحم ِلکش و اوتحم رییغت سکرام

 ياهلدابم شزرا تروصهب هک یلکش نیاربانب هن و دراد شزرا مانهب ییاوتحم

 هتسجرب و نشور يارب اتوگ يهمانرب دقن يهرابرد هاتوک یلمأت و ثکم .دوش رادیدپ

 ؛دنرایسب ِتارجاشم ِتاعوضوم و عوجر يهطقن هک تسا رگید يهتکن ود ِندرک

 يهعماج« ار نآ سکرام هک ياهعماج ِنیتسخن زاف رد »ییاوژروب قح« ِموادت ،یکی

 نآ زا هژیوهب ،دیلوت يهویش اب عیزوت يهویش يهطبار ،مود و دمانیم »یتسینومک

 و اهتارکمد« هکلب ،اوژروب نانادداصتقا اهنت هن سکرام بطاخم هک ور

 .دنتسه زین »يوسنارف ياهتسیلایسوس

 هنارایمه رایتخا رب ینتبم يهعماج« نآ دسیونیم سکرام :ییاوژروب ِقح ،کی

 يرادهیامرس يهعماج نیزگیاج تسا رارق هک »دیلوت رازبا رب یناگمه كارتشا و

 زونه زاغآ رد ،دمانیم »یتسینومک يهعماج« ار نآ سکرام هک ياهعماج ،دوش

 و شیاز و دشاب هتفرگ هشیر شیوخهب صتخم ياههدولاش زا هک تسین ياهعماج

 ،دشاب راوتسا نآ ِدوخهب صتخم ِياههیاپ رب شموادتمِ ییاززاب و ندیلاب و شیور

 رس ای هدیزخ نورب يرادهیامرس يهعماج زا هک تسا ياهعماج ،سکعرب هکلب

 يونعم و يرکف ،یقالخا و یفرع ،يداصتقا :ظاحل ره زا« زونه نیاربانب و هدروآرب



 158 

 ،نیاربانب ».تسا هدمآ نوریب نآ زا هک دراد ار ياهنهک يهعماج ياهناشن و در

 تشادرب یعامتجا ِلوصحم ِلک زا شراک يازِا رد میقتسم يهدننکدیلوت هک یمهس

 ِلوصحم ِلک ِدیلوت رد هک یمهس ای راک ِرادقم اب تسا ربارب زونه ریزگانهب ،دنکیم

 رایتخارد ار یفرصم لئاسو زا يرادقم نامه نیاربانب و تسا هدرک ادا یعامتجا

 ،هجیتنرد .تسا هتشادرب هنیزه راک رادقم نامه هعماج يارب ناشدیلوت هک دریگیم

 هک تفگ ناوتیم ،تسا زرامه ياهراک يهضواعم رب نانچمه راک ِساسا یتقو

 نامه ناکامک »ربارب ِقح« ،)dem Prinzip nach( »هدعاق رب انب ای ساسارد«

 اجنیا رد دنچره ،تسا )bürgerliches Recht( »یندمِ قح ای ییاوژروبِ قح«

 رد ،لمع رد لصا نآ تسبراک و ،)Prinzip( دانتسا ِدروم ِلصا ای هدعاق

 يهتسوپ ،تسا هدننکنییعت سکرام يهناریگیپ ِلالدتسا رد هچنآ .دنتسین شکاشک

 نیمههب .تساهزرامه يهلدابم رد يربارب ِیعدم هک تسا ییاوژروب قح ِيروص

 یکی :دنکیم هتسجرب ار مهم يهتکن هس سکرام زین هاتوک زارف نیمه رد لیلد

 »بسانتم« ،تسا هدرک ادا هک راک زا یمهس اب هدننکدیلوت ِقح هکنیا

)proportionell( رد و لمع رد لصا يارجا و لصا ِنیب هکنیا مود ؛تسا 

 ار یتاقبط ِتافالتخا« ،قح نیا هکاجنآ زا و درادن دوجو يرگا و اما تیعقاو

 دوجوم یعنام شقح زا هدننکدیلوت ِيرادروخرب ِهار رد ،»دسانشیمن تیمسرهب

 نیب توافت ًالثم ،یصخش ياهتوافت اب هدننکدیلوت ود زونه هکنیا موس و ؛تسین

 درجم يرگراک اب دراد »یناکدوک ای كدوک« ای »تسا هدرک جاودزا« هک يرگراک

 عفر يارب هجیتن رد ؛دننکیم تفایرد يربارب مهس ربارب ِراک يازِا رد ،دنزرف ِنودب و

 رباربان ،ندوبربارب ياجهب ،قح تسیابیم ،اهیناماسبان نیا زا زیهرپ« و یتلادعیب نیا

 ».دشاب

 ار يرایعم و کحم ِدنیآرف ینوگرگد ریسم و اتسار ،جامآ سکرام بیترت نیا هب

 هدننکدیلوت ِمهس ِندوب »بسانتم« :دنکیم نشور ماگ ره رد ،میتفگ نخس نآ زا هک

 هک دهدیم ار ناکما نیا هطساوالب و هلصافالب نیون يهعماج هب ،شراک ِرادقم اب
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 نییعت و فیرعت ییاوژروب ِقح ِیتلادعیبِ گیر هدرم نیاِ عفر ياتسار رد ار »بسانت«

 رد ار اهنآ ،یفیک ِتازیامت و اهیگنوگرایسب يهناریگیپ ِندرکظاحل اب و دنک

 .دنک دراو دوخ »ِتابساحم« حالطصاب

 ِقح و اهزرامه يهلدابم ِعوضوم حرط زا سپ سکرام :عیزوت يهویش ،ود

 نوچمه ،ار عیزوت رما و میوش اطخ نیا راچد ادابم هک دهدیم رادشه ،ییاوژروب

 فده ،رگید ترابع هب .مینک یقلت لقتسم یماظن نوچمه و تاذهب مئاق ياهطبار

 ؛تسین هنهک ِدیلوت يهویش ساسارب عیزوت ِمیظنت يارب ياهزاتِ راکوزاس و رایعمِ نتفای

 طیارش ِدوخ ِعیزوت یلات و دمآیپ اهنت ،فرصم لئاسو زا یعیزوت ره« :دسیونیم وا

 رد دیلوت ِینیع طیارش هکنیا رب تسا ینتبم يرادهیامرس دیلوت يهویش .تسا دیلوت

 اهناسنا يهدوت و تسا نارگراکان رایتخا رد نیمز ِتیکلام و هیامرس ِتیکلام بلاق

 عیزوت زا ياهویش ».دنتسه ناشراک يورین انامه ،دیلوت ِیصخش طیارش کلام اهنت

 ِکلمیام ،دیلوت ِینیع و يدام طیارش« ،نآ رد هک یطیارش اب دشاب رظانتم هک

 يهویش اب شیوخ تیهام رد و نامگیب ،تسا »نارگراک ِدوخ یعامتجا و یکارتشا

 ،نآ زا ماهلا اب و( هنایماع ِمسیلایسوس« .دوب دهاوخ توافتم هنارادهیامرس ِعیزوت

 ار عیزوت هک تسا هداد اوژروب نانادداصتقا تسدهب ار شنانِع )یسارکمد زا یشخب

 نآ هب دیلوت يهویش زا لقتسم يرما نوچمه و دننادیم لقتسم دیلوت يهویش زا

 ِیگدنز يهناماس زا یتیعضو[ ساسارد ار مسیلایسوس ور نیمه زا ،دنزادرپیم

 راصتخا هب سکرام هچنآ ».تسا عیزوت شعوضوم و روحم هک دننادیم ]یعامتجا

 ،تسا هدروآ اتوگ يهمانرب دقن رد عیزوت ِتابسانم و دیلوت يهویش يهطبار يهرابرد

 لدتسم و حرط ،هسیردنورگ رد هژیوهب ،شرگید راثآ رد هحفص اهدص رد رتشیپ

 8 ِهاتوک رایسب لصف رد ناوتیم ار وا هاگدید زا يدنبتروص نیرتهدرشف .دناهدش

 طباور و دیلوت طباور« ناونع ریز لاتیپاک موس ِدلج 51 ِیندناوخ رایسب و ياهحفص

 و ،اب رظانتم عیزوت ِلاکشَا حالطصاب نیا« :میناوخیم هلمج زا اجنآ .تفای »عیزوت

 هک دنتسه یطباور و دیلوت دنور زا یصخشم و نیعم ًاخیرات ِلاکشَا ،زا ثعبنم

 .دننکیم رارقرب رگیدکی اب شیوخ ِیناسنا یگدنز ِدیلوتزاب ِدنیآرف رد اهناسنا

 يايدیلوت طباور یخیرات تشرس زا ترابع عیزوت ِطباور نیا یخیرات تشرس
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 هنارادهیامرس ِعیزوت .دننآ زا هجو کی يهدننکنایب اهنت عیزوت ِطباور نآ هک تسا

 ره و دراد توافت ،دنوشیم یشان رگید ِدیلوت ياههویش زا هک یعیزوت ياهلکش اب

 نآ ،زا ثعبنم و ،اب رظانتم هک دیلوت زا یصخشم لکش اب هارمه عیزوت زا یلکش

 )MEW 25, S. 890( ».دوشیم دیدپان ،تسا

 یلکش ِياوتحمِ ندادتسدزا اب ناسنا ِیعامتجا ِراک ِلوصحم

)Formgehalt(و دتسیایم زاب ندوبالاک زا و دوشیم یهت يزیمآزار زا ،شا 

 يهدارا رب راوتسا و رامثتسا و متس زا يرب و هنارایمه ياهعماج يارب ار هار ،هنوگنیا

 ِتهادب نیا رد ،شزرا ِلکش ِتطاسو .دنکیم راومه اهناسنا يهناهاگآ و دازآ

 .دوشیم دیدپان ،ناسناِ نیونِ یگدنز

 ینایاپ ِنخس

 يهعماج« هک دنادیم وا .تسا دقن ؛تسین يدایش و يزابهدبعش سکرام راک

ِ يژولوئدیا رب تسا راوتسا هک هنارادهیامرس يهناریو نیمه ِنطب زا دیاب »یتسینومک

 ،ناکم و نامز ياضتقا هب شنوگانوگ ياهنالاد و زرد رد و ،ییالاک ِیگراوتب

 نورب ،دنراد هنخر هنارادهیامرساشیپ ياهيژولوئدیا ياههدنامسپ نیرتتسپ زونه

 اب هک يرگنوسفا ِتسدبوچ يهراشا هن و تسا راک رد ياهزجعم هن ؛دوش هداز

 و راوشد رایسب ،تسا ینامیاز .دنیرفایب ياهزات ِییایؤرِ ناهج ،تشگنا ِتکرح

 و ناگدننکهیجوت زا رگا و امایب و اراکشآ ار سکرام هچنآ .كاندرد

 نیا دنکیم زیامتم هنارادهیامرس رامثتسا و متسِ ناهنپ و راکشآِ نایارسهحیدم

 نیا ،دنادیم نکمم یخیرات و ینیع ِظاحلهب ار ياهعماج نینچ سکرام هکتسا

 ایراتلورپ ِیتاقبط يهزرابم شیاکتا يهطقن و دنکیم لدتسم هجو نیرتهب هب ار ناکما

 .تسا یعامتجا ِیگدنز يهنارادهیامرس دیلوتزاب و دیلوت تابسانم و يزاوژروب هیلع

 یسایس داصتقا ِدقن ِرظنم زا ،»یتسینومک يهعماج« زادنامشچ هب هاگن ،سکرام زیامت

 .تسا

 نیا رد يزوریپ اما ؛میبوکیم دربن ِنادیم رد يرایشوه و يرادیب ِلبط رب ،اهراعش اب

 .تسا یبالقنا و يداقتنا يهناریگیپ ِکیتارپ ورِگ رد ،دربن
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